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EGZAMIN MAUTRALNY 2015 Matematyka
tyczy, i przyjąć oznaczenia, które ułatwią zaprezentowanie rozumowania.
W treści zadania podane
jest pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu, na
które składa się sześć pól prostokątów, po dwa „każdego rodzaju”. Zapiszmy wyrażenie
opisujące
to
pole:
Pc = 2xy +2xz+2yz:
Wiadomo również, że stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka to 1:2:3. Oznacza to, że jeżeli przyjmiemy, iż najkrótsza krawędź graniastosłupa jest równa x, to wtedy y=2x oraz z=3x. Uwzględniamy te
zależności we wzorze na pole i otrzymujemy:
Pc 2  x  2 x  2  x  3x  2  2 x  3 x 4 x 2  6 x 2  12 x 2 22 x 2 ,
a ponieważ to pole jest równe 198, budujemy równanie 22x2 =198.
Rozwiązujemy je:
x2 = 9
x=3
Teraz łatwo obliczyć długości pozostałych boków prostopadłościanu: x = 2 .3=6, z= 3 .3=9.
Aby obliczyć długość d —przekątnej prostopadłościanu, najpierw obliczymy p – długość przekątnej jego podstawy.
Z twierdzenia Pitagorasa mamy:
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Już na tym etapie rozwiązania zadania zdający popełniali błędy.
Pierwszy, bardzo częsty, to zamiana jednostek. Bardzo możliwe, że
znieuwagi maturzyści pisali, że np. 1 godzina i4 minuty to 1,4 godziny. Drugim typowym błędem była zła interpretacja czasu, októrym
mowa wzadaniu. Prędkości dotyczą osobno drogi do zamku iz powrotem, natomiast czas jest opisany łącznie w obie strony. Błędy,
o których mowa wyżej, powodowały ułożenie niewłaściwych równań i w konsekwencji brak możliwości rozwiązania zadania.
Gdy ktoś pokonał te trudności, kolejnym krokiem było ułożenie
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Uzupełnijmy
dany rysunek
w sposób przedstawiony poniżej, tak aby otrzymać trójkąty
równoboczne:

W trójkącie „brązowym” połowa boku (odcinek DE) ma długość 2, cały bok zatem ma długość 4. Jego pole obliczamy ze wzo42 3
ru na pole trójkąta równobocznego P1
4 3 . Interesu4
jące nas pole trójkąta ADE jest jego połową, zatem P'ADE 2 3 .
W trójkącie „niebieskim” bok (odcinek DG) ma długość 2.
22 3
Pole tego trójkąta jest więc równe P2
3 . Pole trójkąta
4
1
3.
CDG jest jego połową, zatem P'CDG
2
W trójkącie „zielonym” wysokość (odcinek FG) jest równa 2.
Obliczmy bok tego trójkąta.
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Niektórzy ze zdających być może przestraszyli się dużych
współczynników w otrzymanym równaniu kwadratowym i podejrzewali, że popełnili błąd. Warto jednak pamiętać o tym, że
w zadaniach o kontekście praktycznym często pojawiają się „niewygodne” częściowe, a czasem i końcowe wyniki. Dalej już stosunkowo łatwo:

Następnie z trójkąta:

'

p2  z 2

Rozwiązanie: Tak niski poziom wykonania tego zadania trudno wytłumaczyć, bo przecież jego rozwiązanie wymaga tylko znajomości wzorów na pole kwadratu i trójkąta równobocznego. Poniżej przedstawię taki właśnie, dostępny dla każdego gimnazjalisty, sposób rozwiązania.
Na początku zauważmy, że pole trójkąta ABC jest sumą pól
kwadratu DEFG oraz trójkątów ADE, CDG oraz BFG. Policzmy
zatem każde z tych pól.
Z polem kwadratu DEFG nie ma kłopotu, jest ono podane
w treści zadania i jest równe 4.
Bok tego kwadratu jest jednocześnie bokiem DE trójkąta ADE.
Skoro pole kwadratu jest równe 4, to jego bok ma długość 2.

standardowym elementem arkuszy egzaminacyjnych od 2010 r.
Co roku ich rozwiązanie sprawiało kłopot zdającym, pomimo że
mogli się spodziewać takiego typu zadań.
Pierwszy krok to przyjęcie oznaczeń. Na przykład niech v
oznacza średnią prędkość, wyrażoną w km/h, z jaką turysta schodził ze wzgórza, a t czas, wyrażony w godzinach, w jakim zszedł
ze wzgórza. Średnia prędkość, z jaką turysta wchodził na wzgórze, jest zatem równa v –1, natomiast czas, w jakim wszedł, jest
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Przekątna danego prostopadłościanu ma zatem długość 3 14 .

Zadanie 33. (5 pkt) – około 13 %
Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca
parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.
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Teraz uwaga!
Pierwsze z rozwiązań (v1) nie spełnia warunków zadania, ponieważ wtedy prędkość wchodzenia na wzgórze byłaby ujemna.
Należało udzielić odpowiedzi na pytanie, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, a wyznaczona prędkość v2 jest
prędkością schodzenia. Trzeba więc jeszcze wykonać ostatnie
obliczenie i udzielić odpowiedzi:
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Pozostało teraz tylko obliczenie sumy odpowiednich pól.
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Wielokrotnie rozmawiam z maturzystami, którym na egzaminie się nie powiodło, albo którzy uzyskali niesatysfakcjonujący ich
wynik. Większość z nich twierdzi, że się uczyła. Myślę, że bardzo
często nauka ta sprowadzała się do obserwacji gotowych rozwiązań, zaś kluczem do sukcesu na maturze jest wcześniejsze samodzielne pokonywanie trudności, a nie tylko podążanie myślą za gotowym rozwiązaniem. Gorąco zachęcam, żeby po przeczytaniu
propozycji rozwiązań powyższych zadań, za dzień lub dwa, powrócić do ich treści i samodzielnie jeszcze raz je rozwiązać. Jeżeli ktoś
znajdzie inną metodę rozwiązania, będzie to szczególnie cenne.

Średnia prędkość, z jaką turysta wchodził na wzgórze, jest
równa 3,5 km/h.

Zadanie 34. (4 pkt) – około 47%
Kąt CAB trójkąta
prostokątnego ACB ma
miarę 30o. Pole kwadratu DEFG wpisanego
w ten trójkąt (zobacz rysunek) jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB.

Rozwiązanie: Zadania, w których zdający powinien się wykazać umiejętnością modelowania matematycznego, w szczególności poprzez rozwiązywanie zadań umieszczonych w kontekście praktycznym, prowadzących do równań kwadratowych – są
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PIOTR LUDWIKOWSKI
KIEROWNIK PRACOWNI EGZAMINÓW MATURALNYCH W OKRĘGOWEJ KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: 95 721 60 22, 95 721 60 23, www.pwsz.pl
KIERUNKI LICENCJACKIE:
y administracja
y filologia
– język angielski
– język angielski
z językiem rosyjskim
– język niemiecki
– język niemiecki od podstaw
– język włoski
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bezpieczeństwo narodowe
filologia polska
filologia polska z logopedią
kulturoznawstwo
pedagogika

KIERUNKI INŻYNIERSKIE:
y
y
y
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informatyka
inżynieria bezpieczeństwa
mechanika i budowa maszyn
energetyka

y
y
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y

turystyka i rekreacja
ekonomia
finanse i rachunkowość
zarządzanie

KIERUNKI MAGISTERSKIE:
y filologia polska
y zarządzanie
y bezpieczeństwo narodowe
(pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)
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32968531

Saur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. przegląd okresowy urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV
na Ujęciu Wody „Lipce” w Gdańsku wraz z wymianą promienników
2. przegląd urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV na Ujęciu Wody
„Czarny Dwór” w Gdańsku wraz z wymianą promienników
Składanie ofert w terminie 1 tygodnia licząc od dnia ukazania się ogłoszenia
Wszelkie informacje dotyczące przetargu dostępne są w Komórce Przetargów SNG SA Gdańsk,
ul. Wałowa 46

Odbiór materiałów przetargowych:
Ú osobiście: SNG SA Gdańsk, ul. Wałowa 46, Komórka Przetargów, pon.- pt. 7.00-15.00
Ú pocztą elektroniczną: dworobie@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 wew. 262)

Informacji dodatkowych udziela:
Ú w zakresie procedur: Dariusz Michalak, tel. +48 58 325 27 00 wew. 233
Ú w zakresie przedmiotu zamówienia: Roman Jurec, tel. +48 604 505 667
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
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