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W połowie lipca 2013 CKE opublikowała informatory dotyczące matury, którą 
będą zdawać uczniowie, uczący się zgodnie z nową podstawą programową. 
Wprowadzona reforma przewiduje zdawanie matury z fizyki tylko na poziomie 
rozszerzonym. 
Zawarte w dokumencie Przykładowe zadania z fizyki na poziomie rozszerzonym 
wraz z rozwiązaniami nie stanowią arkusza maturalnego. Jest to zbiór 21 zadań 
z różnych działów nierówno reprezentowanych. Suma punktów możliwych do 
uzyskania wynosi 73.  
Nowością w przedstawionej propozycji jest 

1. obecność zadań zamkniętych  (jest ich 10), podczas gdy dotychczas 
w arkuszach dla poziomu rozszerzonego były tylko zadania otwarte. 

2. nieco inna forma zadań; są one w znacznej większości krótsze, żadne nie 
wymaga skomplikowanych i czasochłonnych obliczeń, także 
rozumowania, które należy przeprowadzić w procesie rozwiązywania są 
proste. W zadaniach zamkniętych zastosowano: wybór jednej poprawnej 
odpowiedzi spośród czterech podanych, wybór prawda – fałsz oraz 
polecenie przyporządkowania (np. zadania 3 i 14). Na 21 zadań w 7 
zdający musi napisać jedno lub dwuzdaniowy własny tekst, 8 zadań 
wymaga obliczeń, w 7 należy narysować lub uzupełnić wykres albo 
skorzystać z podanego wykresu. 

3. W „Schematach punktowania” podano uzasadnienia przyznania 
określonej liczby punktów za poszczególne elementy rozwiązania. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na próbę wprowadzenia oceniania 
holistycznego. Wyraża się ona w przyznawaniu punktów za element 
rozwiązania „zawierający istotny postęp”. Obecność tego elementu jest 
konieczna do przyznania choćby niepełnej liczby punktów (jeśli 
rozwiązanie nie jest pełne lub nie jest w całości poprawne). 

 
Wszystkie wprowadzone nowości oceniamy pozytywnie. Nie zgadzamy się 
z obiegową, negatywną opinią na temat zadań zamkniętych. Uważamy, że za 
pomocą dobrze sformułowanego zadania zamkniętego (w szczególności zadania 
na przyporządkowanie), można sprawdzić opanowanie wielu ważnych 
umiejętności. 
Za bardzo sensowną uważamy rezygnację z zadań trudnych i skomplikowanych 
rachunkowo. Naszym zdaniem w kilku ostatnich latach wiele zadań maturalnych 
było zdecydowanie za trudnych. Ich twórcy w zamieszczonych na stronie 
internetowej CKE sprawozdaniach szczycili się faktem, że zadania maturalne są 
nietypowe.  A przecież matura to nie olimpiada, na której wybitni uczniowie 
mają generować błyskotliwe pomysły rozwiązań. Matura ma sprawdzać w jakim 



stopniu  pracowity i średnio zdolny uczeń opanował wymagania obowiązującej 
podstawy programowej. Oczywiście w celu zróżnicowania ocen muszą się 
pojawiać nieliczne zadania nietypowe ale matura z fizyki nie powinna 
odstraszać, jak to ma miejsce obecnie. 
Zamieszczone w Informatorze zadania uważamy za dobre (ta opinia nie 
dotyczy zadania 19). Mamy jednak wiele zastrzeżeń co do różnego rodzaju 
szczegółów. 
Oto one: 
Zadanie 4. 
W zadaniu nie sprawdza się jednego z wymienionych tam wymagań 
szczegółowych: „Uczeń oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora”. 
Polecenie w zadaniu dotyczy obliczenia ładunku na okładkach kondensatora.  
Zadanie 6. 
W tym, a także w kilku następnych zadaniach pojawia się w wymaganiach 
ogólnych sformułowanie: „Budowa prostych modeli fizycznych i 
matematycznych do opisu zjawisk”. Modelem matematycznym nazwano tu 
prawdopodobnie prawo Einsteina-Millikana. Można się zgodzić z poglądem, że 
każde prawo fizyczne wyrażone w matematycznej postaci stanowi model 
matematyczny zjawiska, ale w tym przypadku to Einstein zbudował ten model, 
a nie zdający maturę uczeń, który go tylko stosuje.  
We wzorcowym rozwiązaniu zadania razi brak konsekwencji w zapisywaniu 
jednostek. Liczbę bez jednostek przyrównuje się do liczby zaopatrzonej 
w jednostkę. Na ogół jednostka pojawia się dopiero na końcu, jest dopisana do 
liczby. Jest tak we wszystkich zadaniach, w których konieczne jest 
wykonywanie obliczeń. 
Nie jest jasne czy nauczyciel ma rozumieć, że taki zapis będzie akceptowany 
na maturze, czy też wynika ze zwykłego niechlujstwa osób 
przygotowujących Informator. 
Zadanie 7. 
W temacie zadania nie podano informacji, jak jest zwrócona oś x. Nie wiadomo, 
czy brak tej informacji jest zamierzony ale uniemożliwia jednoznaczne 
narysowanie wykresu v(t), a ściśle mówiąc vx(t). Szkoda, że nie zamieszczono 
indeksu x przy v. Nie byłoby wątpliwości, że to nie wartość wektora jest ujemna 
tylko jego współrzędna. 
W rozwiązaniu brak jednostek. 
W „Przykładowych ocenionych odpowiedziach” budzi zdziwienie przyznanie 
tylko jednego punktu (z czterech możliwych) za poprawne obliczenie okresu 
wahadła i maksymalnej szybkości, a aż dwóch punktów uczniowi, który 
wykazał całkowite niezrozumienie istoty ruchu harmonicznego, uważając go 
za ruch jednostajnie przyspieszony. W dodatku nie wiadomo skąd wziął wynik 
vmax = 0,13 m/s, bo tą metodą obliczona wartość vmax wynosiłaby dokładnie 
0,16 m/s.  
Zadanie 11. 
W rozwiązaniu zadania fatalna pomyłka: ”Rok świetlny trwa 365·24·3600 s” 
Oczywiście chodzi o rok ziemski. 



Niekonsekwencje w zapisie jednostek. 
Zadanie 12. 
W tabelce jednostki w kwadratowych nawiasach. Zgodnie z powszechnie 
przyjętą zasadą w kwadratowych nawiasach umieszcza się symbole wielkości 
fizycznych, np. [F] = 1 N. 
Zadanie 15.  
We wzorcowym rozwiązaniu brak wyraźnego powołania się na prawo 
Archimedesa. 
W wymaganiach ogólnych wymieniono „budowę modeli”. Trudno powiedzieć 
jaki to model musi uczeń zbudować aby wyjaśnić, dlaczego ten sam klocek 
w wodzie czystej zanurzy się głębiej niż w słonej. 
Jako wymaganie szczegółowe sprawdzane w tym zadaniu wymieniono: 
„Zdający wyjaśnia ruch ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona” (!). 
Zadanie 16. 
W trzech miejscach, w tabelach błędnie zapisany symbol szybkości z jednostką. 
W rozwiązaniu niekonsekwencje w jednostkach. 
Zadanie 18. 
W wymaganiach czytamy „Planowanie i wykonywanie prostych 
doświadczeń…” i dalej „Zdający przeprowadza doświadczenie…”, podczas gdy 
zdający ani nie planuje, ani nie przeprowadza doświadczenia, czyta jego gotowy 
opis (podobnie w zadaniu 20). Zadanie wymaga jedynie wykorzystania 
zmierzonych wielkości do wyznaczenia współczynnika załamania światła 
w wodzie. I może właśnie w tym zadaniu byłoby uzasadnione stwierdzenie, że 
uczeń tworzy model, bowiem istotnie musi samodzielnie wyprowadzić nieznany 
mu dotychczas wzór na n (a więc podać matematyczny model zjawiska). 
Zadanie 19. 
W punkcie 19.4 postawiono pytanie: „Jaka część dostarczonej energii jest 
tracona?” Dostarczona energia to Pt (gdzie P jest mocą grzałki), a nie eksp.
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W rozwiązaniu części 19.2 i 19.3 zadania popełniono szereg fatalnych błędów: 

• Wszędzie brak jednostek, 

• cp nie jest równe 
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uproszczeniu) 
• za t do złego wzoru podstawiono 1 – nie wiadomo dlaczego, chyba 

dlatego by otrzymać pożądany wynik, 
• nie wyrażono współczynnika 0,77g/s w jednostkach SI, przez co wynik 

(cp) jest o trzy rzędy wielkości za mały, 



• do ostatecznego wyniku (pierwszy jest w ogóle niemianowany!) dopisano 
jednostkę J/s, tak więc – według autorów – ciepło parowania wody jest 
równe 2600 J/s, 

• w rozwiązaniu zadania nie wykazano, że niepewność pomiarowa cp 
wynosi 170 kJ/kg, a w punkcie 19.2 było takie polecenie, 

• dolną granicę wyznaczonego ciepła parowania wody obliczono 
podstawiając niewłaściwą wartość ∆cp = 140 kJ/kg (oczywiście bez 
jednostki), a nie 170 kJ/kg. 

Wymienione wyżej zastrzeżenia można podzielić na dwa rodzaje. 
1. Chęć przyporządkowania zadaniom maturalnym niemal wszystkich 

wymagań (zarówno ogólnych jak i szczegółowych) wymienionych 
w podstawie programowej. Tymczasem niektórych ważnych wymagań po 
prostu nie da się sprawdzić przy obecnym sposobie przeprowadzania 
egzaminu maturalnego. O ile np. stosunkowo łatwo opracować zadanie, 
w którym uczeń rzeczywiście planuje doświadczenie (czyli podaje jego 
cel, wymienia konieczne przyrządy i przedmioty, wymienia kolejne 
czynności, podaje oczekiwany wynik i wypływający z niego wniosek), to 
przeprowadzenie doświadczenia nie jest możliwe.               
Przygotowujący zadania powinni także domagać się od twórców 
podstawy programowej wyjaśnienia znaczenia niektórych wymagań (np. 
co autor miał na myśli, formułując wymaganie: uczeń buduje modele…), 
bo niektóre z nich  są niejasne. Prawdopodobnie w praktyce, przy 
tworzeniu arkusza, do gotowych zadań dopasowuje się wymagania, więc 
należy to robić z namysłem i bez przesady. 

2. Część Informatora zatytułowana Przykładowe zadania z fizyki na 
poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami jest niedopracowana, 
zawiera zbyt wiele błędów i pomyłek. A przecież jest to oficjalny 
dokument ważnej instytucji państwowej, który będą czytać tysiące 
nauczycieli i uczniów.                                                                             
Jako autorki wielu podręczników i  różnego rodzaju materiałów 
związanych z nauczaniem fizyki mamy świadomość tego, jak trudne jest 
uniknięcie błędów. Ale w omawianym tekście jest ich zbyt wiele. Dziwi 
niezmiernie, że osoby odpowiedzialne za ten fragment Informatora, przed 
jego opublikowaniem, nie wysłały go do sprawdzenia, np. do kilku 
zakładów metodyki nauczania fizyki, czy też do specjalizującego się 
w fizyce ZamKoru. Na pewno przynajmniej kilka osób z chęcią 
przeczytałoby propozycję i błędy zostałyby poprawione. Na stronie CKE 
znalazłby się dokument dobrze świadczący o tej instytucji. 

Wydaje nam się, że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku i powinny 
wpłynąć na zwiększenie liczby zdających fizykę na maturze. A to 
najważniejsze. 
 
Kraków, marzec 2014 


