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Teraz matura

Wydawnictwo Nowa Era wraz z pracownią badawczą 
SYNERGION przeprowadziło wśród uczniów i  na-
uczycieli badania dotyczące przygotowań do egza-
minu maturalnego z różnych przedmiotów. Na pod-
stawie rozmów z  uczestnikami wyodrębniono trzy 
grupy uczniów zróżnicowane ze względu na styl 
przygotowań do matury i termin ich rozpoczęcia.

Zawsze przygotowani 
Do pierwszej grupy zalicza się uczniów, którzy 
rozpoczynają naukę już na początku września 
w trzeciej klasie. Uczą się systematycznie, a pod-
czas  przygotowań często korzystają z  pomo-
cy wykraczających poza wymagania podstawy  
programowej. Zależy im na uzyskaniu jak naj-
lepszego wyniku na egzaminie, dlatego sięgają  
po materiały, które pomogą im opanować wiedzę 
służącą do poprawnego rozwiązania nawet bardzo 
trudnych zadań maturalnych.

Pragmatyczni 
Drugą grupą stanowią uczniowie, którzy również 
szukają materiałów już na początku roku szkolne-
go w  ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, 
jednak naukę rozpoczynają dopiero pod koniec se-
mestru. Ich przygotowania nie są systematyczne. 
Chociaż zapisują się na zajęcia dodatkowe, organi-
zowane np. przez szkołę, to często je opuszczają. 
Najchętniej wybierają materiały dobrze uporząd-
kowane, które obejmują kluczowe treści określone 
w podstawie programowej i wymagane na egzami-
nie. Oprócz publikacji obejmujących najważniejsze 
wiadomości poszukują również testów przygoto-
wanych na wzór arkuszy maturalnych, zwłaszcza 
takich, które zawierają wskazówki i  instrukcje  
do rozwiązywania zadań.

Zawsze na ostatnią chwilę
Do trzeciej grupy należą uczniowie, którzy mają 
niewielką motywację do nauki. Zwykle są oni za-
interesowani tylko przedmiotami obowiązkowymi. 
Celem takich uczniów nie jest uzyskanie wysokiego 

wyniku, ale zdanie egzaminu na minimalnym wyma-
ganym poziomie. Przygotowania do matury rozpo-
czynają przeważnie w połowie drugiego semestru. 
Wybierają materiały proste i  możliwie zwięzłe, za-
wierające kluczowe zagadnienia niezbędne do zda-
nia egzaminu.
Warto podkreślić, że maturzyści często wiedzą, 
jaki wynik muszą osiągnąć z  poszczególnych 
przedmiotów, by dostać się na wymarzone studia. 
Sięgają po materiały, które umożliwiają szyb-
kie wyszukiwanie informacji, skuteczne powta-
rzanie wiadomości i  doskonalenie kluczowych 
umiejętności przedmiotowych. Wiedzą też, jak 
ważne jest nabieranie wprawy w  rozwiązywaniu 
zadań przygotowanych na wzór tych z  arkuszy 
maturalnych. Częsty problem stanowi bowiem 
nieumiejętność przełożenia opanowanych wiado-
mości na konkretne kompetencje sprawdzane na 
egzaminie. Z  tego powodu uczniowie szukają pu-
blikacji, które pomogą im wykorzystać zdobytą 
wiedzę do rozwiązywania różnych typów zadań  
maturalnych. 
Uwzględniając wyniki badań, Nowa Era opracowa-
ła ofertę materiałów wspierających proces przygo-
towania do matury, która w pełni odpowiada ocze-
kiwaniom uczniów i  nauczycieli oraz specyfice 
egzaminu. Dzięki publikacjom z serii Teraz matura 
uczniowie mogą nie tylko powtórzyć i uporządko-
wać zdobytą wiedzę, lecz także przełożyć ją na 
konkretne umiejętności. Służą temu liczne wska-
zówki, przykłady rozwiązań wraz z  komentarza-
mi oraz zadania „krok po kroku”. We wszystkich 
publikacjach uwzględniono specyfikę poszcze-
gólnych przedmiotów, która wymaga odmien-
nego opracowania materiałów dydaktycznych.  
To wszystko sprawia, że seria Teraz matura daje 
możliwość pełnego przygotowania do egzaminu 
bez potrzeby sięgania do innych źródeł. 

Michał Kociankowski
Dyrektor pracowni badawczej SYNERGION

Teraz matura to wyjątkowa oferta publikacji maturalnych przygotowana przez ekspertów 
oraz doświadczonych egzaminatorów zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej dotyczącymi egzaminu maturalnego. Seria została opracowana w taki sposób, aby 
uwzględniać nie tylko różne metody uczenia się, lecz także specyfikę poszczególnych 
przedmiotów maturalnych.

MAKSYMALNIE MATURALNIE
Od wiedzy po umiejętności
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Typ publikacji Charakterystyka

Vademecum

Zadania i arkusze 
maturalne

Tuż przed 
egzaminem

Portal

• kompendium wiedzy z danego przedmiotu
• przykładowe zadania typu maturalnego
• uporządkowana struktura i przejrzysty sposób  

prezentowania treści 
• intuicyjna nawigacja i czytelne oznaczenia zagadnień
• praktyczne informacje na temat egzaminu

• praktyczne informacje dotyczące struktury i przebiegu  
egzaminu maturalnego

• zadania typu maturalnego ułożone w testy i pogrupowane 
według działów merytorycznych

• wskazówki i komentarze do wybranych zadań
• odpowiedzi do wszystkich zadań
• przykładowe arkusze maturalne z rozwiązaniami

Oferta do matematyki składa się z dwóch zbiorów zadań oraz 
arkuszy maturalnych.

Strukturę publikacji do języka polskiego wyznacza podział  
na części i poziomy egzaminu maturalnego.

• najważniejsze zagadnienia opisane w zwięzły i przystępny 
sposób

• przykładowe zadania rozwiązane krok po kroku lub opatrzone 
wskazówkami

• czytelna nawigacja
• poręczny, mały format (nie dotyczy chemii)

Publikacja z języka polskiego zawiera najważniejsze wiadomości 
i wskazówki dotyczące pisania rozprawki.

• kalendarz przygotowań maturalnych
• fiszki
• zadania i arkusze maturalne
• aktualne informacje na temat matury
• materiały pomocne w przygotowaniach do egzaminu
• dostęp do wyszukiwarki studiów i szkół policealnych
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JĘZYK POLSKI

 Vademecum z zadaniami 
PR

 Vademecum z zadaniami 
PP

 Zadania i arkusze 
maturalne

Tuż przed egzaminem

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

 Zbiór zadań 
i zestawów maturalnych

 Vademecum 
PP

Arkusze maturalne Tuż przed egzaminem

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

 Zbiór zadań 
i zestawów maturalnych

 Vademecum 
PR

Arkusze maturalne

Teraz matura

Wyjątkowe publikacje oferujące praktyczne i efektywne przygotowanie do matury.  
Wzbogacone o wiadomości z portalu terazmatura.pl pozwalają maturzystom solidnie 
przygotować się do egzaminu dojrzałości.

Oferta maturalna Nowej Ery
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BIOLOGIA CHEMIA

 Zadania 
i arkusze maturalne

 Zadania 
i arkusze maturalne

Vademecum  Vademecum Tuż przed egzaminem Tuż przed egzaminem

FIZYKA GEOGRAFIA

 Zadania 
i arkusze maturalne

 Zadania 
i arkusze maturalne

 Vademecum z zadaniami  Vademecum Tuż przed egzaminem Arkusze maturalne

HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 Zadania 
i arkusze maturalne

 Zbiór zadań 
i zestawów maturalnych

Vademecum  Vademecum Tuż przed egzaminem Arkusze maturalne

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI

Repetytorium 
PP i PR

 Arkusze maturalne 
PP i PR

 Welttour. Podręcznik 
z repetytorium maturalnym

 Arkusze maturalne 
PP

 Arkusze maturalne 
PP i PR

Repetytorium 
PP
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terazmatura.pl
Portal dla maturzystów i nauczycieli  
przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego

 j. niemiecki
 przedmiot

obowiązkowy

W odrębnych strefach dla 
nauczyciela i ucznia znajdują 
się aktualizowane na bieżąco 
informacje dotyczące  
egzaminu oraz materiały  
pomocne w przygotowaniach 
maturalnych z 10 przedmiotów. 
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Chronimy materiały przeznaczone dla nauczycieli, dlatego  
ze Strefy nauczyciela można korzystać tylko po zalogowaniu. 

Każdy nauczyciel, który ma dostęp do serii ponadgimnazjalnych w portalu dlanauczyciela.pl, 
może – korzystając z tego samego loginu i hasła – zalogować się w portalu terazmatura.pl 
w Strefie nauczyciela i w Strefie ucznia.

Wybieraj zadania  
z bazy.

Twórz testy  
z kluczami odpowiedzi. Wysyłaj testy uczniom.

Strefa nauczyciela

Stale aktualizowane materiały ułatwiające przygotowanie uczniów 
do egzaminu maturalnego:
• ważne dokumenty – raporty CKE i sprawozdania z matur, informator, komunikaty,

• artykuły dotyczące m.in. analizy arkuszy maturalnych z lat poprzednich,

• arkusze maturalne,

• próbna matura z Nową Erą – informacje o terminach egzaminów;  
wybrane arkusze próbnej matury z Nową Erą,

• generator testów maturalnych.

Generator testów
Niezastąpiona pomoc dla wszystkich nauczycieli,  
którzy przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego.

Zależy Ci na szybkim przygotowaniu testu?  
Skorzystaj z generatora, który umożliwia:

• dostęp do bazy zadań maturalnych podzielonych na działy,

• dodawanie własnych zadań,

• automatyczne generowanie klucza odpowiedzi,

• drukowanie testów i zapisywanie ich w bazie testów,

• tworzenie grup uczniów,

• wysyłanie maturzystom testów z kluczem odpowiedzi.

Jak to działa?

1 2 3
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Pomocna w przygotowaniach do egzaminu zarówno dla maturzystów, 
którzy mają plan przygotowań, jak i tych, którzy go poszukują.

Strefa ucznia

W Strefie ucznia znajdują się:

• ważne i aktualne informacje dotyczące egzaminów maturalnych,

• materiały merytoryczne pomocne w nauce, m.in.: zadania i arkusze maturalne, wybrane  
arkusze próbnej matury z Nową Erą, opracowania lektur, słownik motywów kulturowych, 
mapy myśli, filmy z doświadczeniami, mapy historyczne i geograficzne,

• analiza arkuszy maturalnych z lat poprzednich,

• fiszki,

• kalendarz przygotowań maturalnych.

Zadania maturalne 
poziom podstawowy

Fiszki poziom 
podstawowy

Zadania maturalne 
poziom rozszerzony

Fiszki poziom 
rozszerzony

Do pobrania

Słownik motywów 
kulturowych

e-testy

Testy od nauczyciela

Lektury

Do przeczytania

Przed egzaminem
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Kalendarz przygotowań  
maturalnych
Niezbędny dla tych uczniów, którzy:

• chcą wiedzieć, jakie są wymagania na 
egzaminach z przedmiotów obowiązko-
wych i dodatkowych,

• szukają gotowego planu przygotowań, 
by mieć pewność, że zdążą wszystko 
powtórzyć przed egzaminem,

• chcą samodzielnie decydować o czasie 
i liczbie zagadnień do powtórzenia 
w danym miesiącu.

Kalendarze do 10 przedmiotów maturalnych nie tylko ułatwiają organizację czasu, lecz także 
umożliwiają opracowanie własnej strategii przygotowań. Uczeń może skorzystać z gotowego 
kalendarza Nowej Ery lub ułożyć swój plan. Oprócz propozycji zagadnień do powtórzenia 
na każdy tydzień przygotowań w kalendarzu znajdują się m.in.:

• zadania maturalne do rozwiązania,

• definicje ważnych pojęć,

• testy interaktywne do weryfikacji wiadomości i umiejętności,

• różnorodne materiały ułatwiające powtórzenie wiadomości – filmy z doświadczeń, animacje 
procesów biologicznych, prezentacje, a także opisy lektur, motywów literackich, postaci 
historycznych oraz współczesnej sceny politycznej.

Czym jest Kalendarz przygotowań maturalnych?
To plan, dzięki któremu Ty i Twoi uczniowie zyskacie pewność, że żadne  
z zagadnień do powtórzenia przed egzaminem nie zostanie pominięte.

Kalendarz dostosowuje plan nauki  
do podanych terminów oraz wybranej  

liczby zagadnień do powtórzenia.

Rejestrowanie postępów umożliwia kontrolę 
poziomu zaawansowania przygotowań.

Synchronizacja z kalendarzem Google  
mobilizuje do systematyczności.

Wybór 
przedmiotów 
maturalnych

START 
wrzesień

MATURA 
maj
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fiszki.terazmatura.pl
Kilkaset terminów do każdego z 9 przedmiotów maturalnych.

Fiszki uporządkowane 
tematycznie.

Nauka w dowolnym 
miejscu i czasie.

Fiszki dostępne na stronie 
fiszki.terazmatura.pl

Doskonałe do szybkiego utrwalenia  
ważnych terminów i definicji.
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Gdzie szukać kodów dostępu?
W publikacjach z serii Teraz matura znajdują się kody dostępu. Dzięki nim uzy-
skasz dostęp do multimediów, zadań maturalnych i innych materiałów ułatwiają-
cych przygotowania do egzaminu z przedmiotu, którego dotyczy dana publikacja.

KOD Z VADEMECUM, REPETYTORIUM 
1. Zaloguj się w Strefie ucznia na terazmatura.pl.

2. Wpisz kod z Vademecum lub Repetytorium.

3. Korzystaj ze wszystkich materiałów z danego 
przedmiotu zamieszczonych w Strefie ucznia  
w zakładce Matura od A do Z.

KODY QR   
1. Zeskanuj kod QR lub wpisz zamieszczony  

przy nim kod cyfrowy w Strefie ucznia  
na terazmatura.pl.

2. Korzystaj z wybranych materiałów  
skorelowanych z Twoją publikacją.

KOD Z PODRĘCZNIKA
1. Zaloguj się w Strefie ucznia na terazmatura.pl.

2. Wpisz kod z podręcznika.

3. Rozwiązuj e-testy z danego przedmiotu  
znajdujące się w zakładce Matura od A do Z.

Kod znajduje się 
wewnątrz publikacji  
pod zdrapką.

Kod znajduje się  
w kopercie na końcu 
podręcznika.





JĘZYK POLSKI
Matura z języka polskiego? - bez obaw.

terazmatura.pl
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Praktyczne informacje, jak zdać 
poszczególne części matury

• Omówienie wszystkich typów zadań i umie-
jętności maturalnych dostarcza uczniowi 
niezbędnych informacji na temat formuły 
matury pisemnej i ustnej.

• Szczegółowe wskazówki podpowiadają 
krok po kroku, jak przygotować się do 
każdej części egzaminu: jak rozwiązać 
test, zredagować rozprawkę problemową, 
napisać interpretację wiersza, opracować 
wypowiedź ustną.

• Przykładowe rozwiązania zadań matural-
nych wraz z komentarzami precyzyjnie 
pokazują, co jest ważne dla uzyskania 
prawidłowych wyników.

• Przedstawienie zasad oceniania wypowie-
dzi pisemnych i ustnych umożliwia dosto-
sowanie przebiegu nauki i powtórek do 
stawianych wymagań.

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

Vademecum z zadaniami
poziom podstawowy

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

• szczegółowych opracowań lektur,
• słownika motywów kulturowych,
• testów z zadaniami maturalnymi 

wraz z odpowiedziami,
• kalendarza przygotowań maturalnych.

Zgromadzone w jednym miejscu niezbędne wiadomości 
wraz z konkretnymi zadaniami maturalnymi.

JĘZYK POLSKI
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II. Matura ustna

Jak przygotować wypowiedź ustną?

Twoim zadaniem na maturze ustnej jest samodziel-
ne przygotowanie i publiczne wygłoszenie dłuższej 
wypowiedzi monologowej na temat wskazany  

w  wylosowanym poleceniu. Egzamin sprawdza 
przede wszystkim umiejętność poprawnego, lo-
gicznego i komunikatywnego wypowiadania się. 

Etapy pracy nad wypowiedzią ustną

Krok pierwszy – analiza tematu

 Przeczytaj temat uważnie i  ze zrozumieniem. 
Podkreśl polecenie, w którym wskazano pro-
blem do rozważenia lub zagadnienie do omó-
wienia.
 Zwróć uwagę na czasowniki operacyjne – nazy-
wające czynności, które należy wykonać (omów, 
rozważ, przedstaw). Określą one charakter Two-
jego wystąpienia.
  Zaznacz w pytaniu stanowiącym pierwszą część 
polecenia słowa kluczowe. Pomogą Ci w  gro-
madzeniu materiału i w przygotowaniu wstępu 
– możesz je objaśnić we wprowadzeniu do te-
matu.

 Wypisz wyrazy bliskoznaczne do pojęć kluczo-
wych. Dzięki temu unikniesz w swojej wypowie-
dzi powtórzeń, a poza tym upewnisz się, że do-
brze rozumiesz problem.
 Zwróć uwagę, do ilu tekstów kultury masz obo-
wiązek się odwołać w swoim wystąpieniu. Jeśli 
w poleceniu użyto liczby mnogiej (odwołaj się... 
do innych tekstów kultury), musisz przywołać 
przynajmniej dwa dowolnie wybrane teksty.
 Prześledź, czy w temacie określono rodzaj tek-
stów, którymi trzeba się posłużyć. Możesz otrzy-
mać wyraźne polecenie odwołania się wyłącz-
nie do utworów literackich.

Krok drugi – analiza załączonego tekstu

 Zapoznaj się uważnie z załączonym tekstem – literac-
kim, ikonicznym lub językowym. Dokonaj jego ana-
lizy i  interpretacji pod kątem problemu zawartego  

w temacie. Pamiętaj, że z każdym typem tekstu pra-
cuje się w nieco inny sposób, dlatego przypomnij 
sobie terminologię właściwą danej dziedzinie.

Jak pracować z tekstem literackim?

 Przeczytaj uważnie tekst. Zwróć uwagę na tytuł 
i  nazwisko autora. Zapoznaj się z  przypisami. 
Informacje w  nich zawarte mogą okazać się 
istotnymi wskazówkami do interpretacji. 
  Sprawdź pod tekstem źródło, z którego pocho-
dzi podany utwór.
 Pamiętaj, że dołączony do zadania fragment tek-
stu ma charakter autonomiczny, co oznacza,  

że możesz przeprowadzić jego analizę i interpre-
tację bez konieczności odwoływania się do ca-
łego utworu. Istnieją jednak wyjątki od tej regu-
ły – w  wypadku, gdy podstawą do budowania 
wypowiedzi jest fragment lektury obowiązko-
wej, oznaczonej w  podstawie programowej 
gwiazdką, musisz wykazać się znajomością ca-
łego utworu.

• literacki (utwór liryczny, epicki lub dramatyczny)
• ikoniczny (np. obraz, plakat, rzeźba)
•  językowy (np. artykuł popularnonaukowy z zakre-

su nauki o języku)

tekst

•  problem do rozważenia lub zagadnienie do omó-
wienia (temat wypowiedzi)

• czynności do wykonania
•  informację o obowiązku odwołania się do załą-

czonego tekstu źródłowego oraz innych tekstów 
kultury

polecenie, w którym podano

BUDOWA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-jezyk-polski-vademecum-z-zadaniami_PP/
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Kompletna, czytelnie przedstawiona wiedza z gimnazjum i liceum

Rzeczowe, uporządkowane 
powtórki z lektur

VADEMECUM Z ZADANIAMI
poziom podstawowy

JĘZYK POLSKI

• Zgromadzenie w jednej publikacji wszyst-
kich wymaganych na maturze wiadomości  
z III i IV etapu edukacji ułatwia przeprowa-
dzanie powtórek.

• Osobny dział poświęcony zagadnieniom 
z zakresu gramatyki umożliwia sprawne 
powtórzenie treści przedmiotowych oma-
wianych tylko w gimnazjum.

• Pogrupowanie wiedzy w wyróżnione kolory-
stycznie działy pozwala na szybkie dotarcie 
do potrzebnych informacji.

• Zwięzła i zróżnicowana graficznie forma 
przekazu sprzyja utrwalaniu wiedzy.

• Osadzenie lektur w epokach ułatwia rozu-
mienie tekstu i kojarzenie go z problema-
tyką charakterystyczną dla danego okresu 
w dziejach.

• Omówienie lektur obowiązkowych oraz 
tych, które są najczęściej omawiane 
w szkole, zapewnia szeroką bazę tekstów 
do wykorzystania na maturze pisemnej 
i ustnej.

• Opracowanie utworów pod kątem przy-
datnych elementów, jak m.in. tematyka, 
bohaterowie, problematyka, kontynuacje 
i nawiązania oraz zastosowanie, dostarcza 
sfunkcjonalizowanej wiedzy.

• Streszczenia tekstów dają możliwość 
 przypomnienia sobie treści lektur, co 
zmniejsza ryzyko popełnienia częstych na 
maturze błędów rzeczowych i kardynalnych.

272

VI. Historia literatury

Molier Skąpiec

Geneza

Pomysł na kreację tytułowego bohatera Molier za-
czerpnął z komedii rzymskiego pisarza Plauta Gar-
nek złota. Jej bohater całe życie podporządkowuje 
pilnowaniu złotych monet ukrytych w garnku. 

Gatunek

Dzieło Moliera nawiązuje do tradycji komedii sa-
tyrycznej, przedstawiającej w krzywym zwiercia-
dle negatywne zjawiska społeczne i ludzkie przy-
wary. Reprezentuje jej odmianę zwaną komedią 
obyczajową, ponieważ ośmiesza przede wszyst-
kim obowiązujące w danym środowisku konwen-
cje zachowań, stosunki rodzinne, system warto-

ści. W Skąpcu wymieszane są elementy typowe 
dla komedii intrygi (wszyscy bohaterowie dążą do 
osiągnięcia swoich celów, realizując wymyślone 
przez siebie plany) oraz komedii charakterów (mi-
strzowskie portrety psychologiczne Harpagona 
i Jakuba, ukazujące uniwersalne typy osobowo-
ściowe i ich główne cechy).

Tematyka

Głównym tematem komedii jest studium psy-
chologiczne tytułowego skąpca, napiętnowanie 
jego obłudy i materializmu oraz ukazanie konse-
kwencji moralnych, psychicznych i  społecznych 
chorobliwego przywiązania do pieniędzy. Ważne 
miejsce w utworze zajmuje natrafiająca na liczne 

przeszkody miłość dwóch par młodych ludzi oraz 
Harpagona do Marianny. Za istotny temat kome-
dii można również uznać satyrę na obyczajowość 
społeczeństwa francuskiego w  połowie XVII w., 
zwłaszcza w sferze relacji rodzinnych i pojmowa-
nia instytucji małżeństwa.

Kompozycja i styl

Tytuł utworu – zgodnie z konwencją komedii cha-
rakteru – jest nazwą ośmieszonej cechy głów-
nego bohatera. Komedia respektuje większość 
reguł klasycznych. W  Skąpcu nie ma wprawdzie 
jedności akcji (akcja jest wielowątkowa: miłość 
Kleanta i  Marianny, Walerego i  Elizy, szkatułka 
z pieniędzmi zakopana w ogrodzie), lecz pozostałe 
dwie jedności – miejsca i czasu – są zachowane. 
Przestrzegana jest także zasada decorum, czyli 
stosowności: język postaci jest dostosowany do 
ich pozycji społecznej. Cechują go umiar, jasności 
precyzja. Wrażenie autentyczności pogłębia za-
stosowanie prozy w wypowiedziach postaci (nor-
mą w ówczesnych dramatach był wiersz).
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Czas i miejsce akcji

Czas i miejsce akcji Skąpca nie są bliżej określone, 
co podkreśla uniwersalny wymiar sztuki. Wiemy 
tylko, że akcja rozgrywa się w Paryżu, w połowie 
XVII w., w mieszczańskim domu Harpagona. 

Skąpiec w wykonaniu Drama Theatre z Sydney, 2004

Treść

 Akt I 
Eliza – córka Harpagona – spotyka się z młodym 
zarządcą Walerym. Obiecała mu małżeństwo, lecz 
przypuszcza, że ojciec będzie przeciwny. Młodzi po-
stanawiają zyskać sprzymierzeńca w bracie Elizy,  

Kleancie. Ten zaś zwierza się siostrze z uczuć do 
ubogiej dziewczyny Marianny. Harpagon narzeka 
na kłopot, jakim jest ukrywanie przed światem 
posiadanego majątku. Zarzuca Kleantowi roz-
rzutność i ograbianie ojca. Chce, aby syn poślubił  
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VI. Historia literatury

Wzorce osobowe

Literatura

Cechy literatury średniowiecznej

Wzorzec  
osobowy

Charakterystyka Przykład literacki

święty  
asceta

•  wyrzeka się dóbr doczesnych i ziemskich przyjemności, żyje w ubó-
stwie, umartwia ciało (asceza)

•  poświęca czas modlitwie i służy bliźniemu, aby doskonalić duszę, 
zbliżyć się do Boga i zasłużyć na zbawienie

•  z pokorą znosi wszelkie krzywdy i upokorzenia
•  liczne cuda za życia i po śmierci świadczą o jego świętości

•  święty Aleksy  
w Legendzie o świętym 
Aleksym

rycerz •  odważny, waleczny i honorowy
•  wiernie służy Bogu, swojemu władcy i ojczyźnie
•  walczy w obronie wiary i jest gotów poświęcić za nią życie
•  czuły na kobiece wdzięki, naraża się dla wybranki – damy serca

•  hrabia Roland w Pieśni 
o Rolandzie

•  Tristan w Dziejach Tristana 
i Izoldy

władca •  mądry, dobry i sprawiedliwy ojciec narodu 
•  cieszy się autorytetem wśród poddanych
•  pobożny patriota – troszczy się o kraj i Kościół, strzeże suweren-

ności swojego państwa i walczy z poganami

•  Bolesław Chrobry  
w Kronice polskiej Galla 
Anonima

•  Karol Wielki w Pieśni 
o Rolandzie

dama 
serca 

•  pochodzi z wyższych sfer
•  piękna, niedostępna, wyidealizowana
•  wielbiona bez nadziei na związek ciał

•  Izolda w Dziejach Tristana 
i Izoldy

Otto III, miniatura, X w.Św. Bartłomiej,  
miniatura, ok. 1270

Rycerz i dama serca, miniatura,  
ok. 1340

 religijna – wyrażała ideologię epoki – teocentryzm: 
służyła krzewieniu i umacnianiu chrześcijaństwa
 dydaktyczna – pouczała, jak żyć, żeby po śmier-
ci zasłużyć na zbawienie
   parenetyczna – wskazywała wzorce osobowe 
godne naśladowania, w przedstawieniu bohate-
rów operowała hiperbolą i idealizacją
 anonimowa – autorzy pozostawali ukryci za 
swoimi dziełami, ponieważ nie tworzyli ich dla 

ziemskiej sławy, ale na chwałę Bożą (ad maio-
rem Dei gloriam 'ku większej chwale Boga')
 uniwersalna – większość utworów pisano po 
łacinie – w uniwersalnym języku Kościoła i ludzi 
wykształconych 
  alegoryczna – teksty poza znaczeniem dosłow-
nym, bezpośrednio związanym z treścią utworu, 
zawierały ukryte przesłanie odwołujące się do 
tradycji religijnej, literackiej lub kulturalnej

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 
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Wszystkie typy zadań 
maturalnych

Odbiór tekstów ikonicznych

VADEMECUM Z ZADANIAMI
poziom podstawowy

• Synteza treści przedmiotowych połączona 
z ćwiczeniami zwiększa efektywność nauki.

• Zadania z odpowiedziami Wiedza w prak-
tyce pokazują, jak utrwalane wiadomości 
przekładają się na konkretne umiejętności 
maturalne.

• Zadania typu maturalnego Sprawdź się,  
opatrzone komentarzami i odnośnikami  
do teorii, pozwalają zweryfikować poziom  
wiedzy i przećwiczyć rozwiązywanie zadań.

• Przystępnie opracowany schemat czynności 
analityczno-interpretacyjnych ułatwia od-
świeżenie kompetencji w zakresie czytania 
tekstów kultury, w tym dzieł plastycznych.

• Zestawienia środków wyrazu najważniej-
szych dziedzin sztuki połączone z prak-
tyczną analizą i interpretacją konkretnych 
dzieł wyposażają uczniów w podstawowe 
narzędzia przydatne do omawiania różnych 
pozaliterackich tekstów kultury, które mogą 
się pojawić na maturze ustnej.

• Zastosowanie teorii w przykładowych zada-
niach maturalnych pozwala ćwiczyć umiejęt-
ność pracy z tekstem ikonicznym.

177

IV. Wiedza o literaturze
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Zadanie 1. 

Sprawdź się. Zadania maturalne

Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku, pamiętasz, Katz, nieza-
pomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży; albo 
ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki; albo te noclegi w lasach i na polach, kiedy 
jeden drugiemu spychał głowę z  tornistra i  ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę?... 
A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddzia-
łem? Tylem razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. [...]

Ej! Katz, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnieś się tam pospieszył.
A pamiętasz jeneralną bitwę, do której zawsze wzdychaliśmy, odpoczywając po partyzanckiej strze-

laninie? Ja bo nawet w grobie jej nie zapomnę, a  jeżeli kiedyś zapyta mnie Pan Bóg, po com żył na 
świecie?... po to – odpowiem – ażeby trafić na jeden taki dzień. Ty tylko rozumiesz mnie, Katz, bośmy to 
obaj widzieli. A niby na razie wydawało się – nic. [...]

Było to bodaj czy nie ostatnie nasze zwycięstwo. [...]
Pamiętam, że tego dnia Katz kręcił się około prochowni, a miał taki wyraz na twarzy jak wówczas, 

kiedy to chciał przebić leżącego kanoniera. Gwałtem wzięliśmy go w kilku pod ręce i wyprowadziliśmy 
z fortecy, za naszymi.

– Cóż to – szepnął mu jeden z kolegów – zamiast iść z nami na tułactwo, chciałbyś zmykać do nie-
ba?... Ej! Katz, węgierska piechota nie tchórzy i nie łamie słowa danego, nawet... Szwabom...

W pięciu oddzieliliśmy się od reszty wojsk, połamaliśmy szpady, przebraliśmy się za chłopów i ukryw-
szy pod odzieżą pistolety wędrowaliśmy w stronę Turcji. Tropiła nas też, bo tropiła sfora Haynaua!...

Podróż nasza po bezdrożach i lasach trwała ze trzy tygodnie. Pod nogami błoto, nad głowami deszcz 
jesienny, za plecami patrole, a przed nami wieczne wygnanie – oto byli nasi towarzysze. Mimo to mie-
liśmy dobry humor. Szapary ciągle gadał, że Kossuth jeszcze coś wymyśli, Stein był pewny, że odezwie 
się za nami Turcja, Liptak wzdychał do noclegu i gorącej stawy, a ja mówiłem, że kto jak kto, ale Na-
poleon nas nie opuści. Deszcz rozmiękczył nam odzienie jak masło, brnęliśmy w błocie wyżej kostek, 
poodłaziły nam podeszwy, a w butach grało jak na trąbce; mieszkańcy bali się sprzedać nam dzbanka 
mleka, a chłopi w jednej wsi gonili nas z widłami i kosami. Mimo to humor był [...]. [...]

W tym wesołym towarzystwie obdartusów, przed którymi nawet wrony uciekały, tylko Katz był po-
chmurny. On najczęściej odpoczywał i jakoś prędzej mizerniał; miał spieczone usta, a w oczach blade 
iskry.

– Boję się, żeby nie dostał zgniłej gorączki – rzekł raz do mnie Szapary.
Niedaleko rzeki Sawy, nie wiem którego dnia naszej wędrówki, znaleźliśmy w  pustej okolicy kilka 

chat, gdzie nas bardzo gościnnie przyjęto. Mrok już zapadł, wściekle byliśmy znużeni, ale dobry ogień 
i butelka śliwowicy napędziły nam wesołych myśli. [...]

– Moi kochani!... – jęczał Liptak zawijając się w grochowiny – kładźcie się, do diabła, spać, bo inaczej 
ani Kossuth, ani Turek nas nie rozbudzi.

– Pewno, że nie rozbudzi! – mruknął Katz.
Siedział na ławie naprzeciw komina i smutno patrzył w ogień.
– Ty, Katz, niedługo w sprawiedliwość boską przestaniesz wierzyć – odezwał się Szapary, marszcząc 

brwi.
– Nie ma sprawiedliwości dla tych, którzy nie umieli zginąć z bronią w ręku! – krzyknął Katz. [...]

Bolesław Prus 
Lalka  

Czym dla człowieka są wspomnienia i w jaki sposób ukazuje je literatura? Rozważ problem i uzasad-
nij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa 
oraz wybranego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Matura pisemna
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V. Wiedza o kulturze

Grafika

Charakterystyka dziedziny

Wybrane typy, techniki

Plakat – analiza formy 

Grafika jest sztuką polegającą na odbiciu na 
podłożu (papierze, tkaninie) wzoru utworzonego 
uprzednio na matrycy (metalowej, drewnianej). Jej 
wyróżnikiem jest możliwość powielania dzieła o da-
nym wzorze w wielu egzemplarzach. Środki wyrazu 
dzieli ta dziedzina z malarstwem, ale jej dzieła mają 
bardziej uproszczone, umowne i wyraziste formy,  

mocne kontury i kolory, płaskie plamy barwne oraz 
silne kontrasty.

 Wyznaczniki grafiki: rysunek i linia, kontrast 
barwny.
 Wspólne z malarstwem środki wyrazu: plama 
barwna, kształt (formy), kompozycja, kolor, per-
spektywa (w grafice jest rzadko wykorzystywana).

 Grafika artystyczna, warsztatowa – prace wyko-
nywane przez artystę ręcznie poprzez wykonywa-
nie wzoru na matrycy, a następnie odbijanie go 
na papierze.
 Grafika użytkowa – projekty graficzne o celu ko-
mercyjnym (np. plakaty, ilustracje książkowe),  

komunikacyjnym, wymyślane przez artystę, ale 
tworzone w drukarni.
 Grafika komputerowa – prace tworzone w cało-
ści za pomocą odpowiednich programów graficz-
nych, podstawa gier komputerowych, filmów ani-
mowanych i efektów specjalnych w kinie.

Rysunek i linia – przydatne terminy:
•  rysunek wyrazisty, subtelny, szkicowy; linie 

cienkie, grube, wijące się, dynamiczne, 
chaotyczne

Kompozycja – przydatne terminy:
•  prosta, wieloelementowa, centralna, syme-

tryczna, zrównoważona, ukośna, asymetrycz-
na, otwarta, zamknięta, statyczna, dyna-
miczna, pozioma, pionowa, jednoplanowa, 
wieloplanowa

   rysunek delikatny, subtelny, miękki; łagod-
ne, cienkie linie

Formy i krój liter – przydatne terminy:
•  formy oszczędne, umowne, geometryczne, 

organiczne, uproszczone, płaskie, trójwymia-
rowe; krój liter prosty, elegancki, stylizowany, 
odręczny

  formy realistyczne, trójwymiarowe, mode-
lowane światłocieniem; krój liter prosty, 
surowy, geometryczny, maszynowy

Plama barwna i kontrast – przydatne terminy:
•  plama barwna wyrazista, delikatna, rozlewa-

jąca się, konturowa, drobna, duża; kontrast 
silny, słaby

  plama wyraźna, konturowa; kontrast silny

   prosta, statyczna, centralna

Plakat III Międzynarodowego Festiwalu 
Gombrowiczowskiego

Kolor – przydatne terminy:
•  ciepły, zimny, intensywny, nienaturalny, 

żywy, przygaszony, pastelowy, kontrastowy

   stonowany, przygaszony, kontrast chłodnej 
bieli maski z ciepłą barwą ciała

JĘZYK POLSKI

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 
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• Dokładne omówienie typów zadań matu-
ralnych dla poziomu podstawowego i roz-
szerzonego zaznajamia ucznia ze specyfiką 
każdego z egzaminów.

• Opracowanie wszystkich lektur jest dosto-
sowane do treści podstawy programowej 
dla zakresu rozszerzonego – umożliwia 
pogłębione odczytanie danego tekstu.

• Omówienie zagadnień z poszczególnych 
działów odpowiada wymaganiom  
stawianym uczniom, którzy przystępują  
do matury z języka polskiego jako przed-
miotu dodatkowego.

• Zadania maturalne Sprawdź się zarówno 
z poziomu podstawowego, jak i rozsze-
rzonego ułatwiają weryfikowanie wiedzy 
i ćwiczenie umiejętności sprawdzanych  
na egzaminach.
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VI. Historia literatury

Dante Alighieri Boska Komedia 

 Geneza 

Dante Alighieri, włoski poeta późnego średniowie-
cza, zaczął pracę nad swoim dziełem w  1307 r., 
a zakończył je w 1321 r., kilka tygodni przed śmier-
cią. Pisał po włosku, który przez wielu był uznawa-
ny za mowę ludu, w  przeciwieństwie do łaciny 

– języka ludzi uczonych. Dante podniósł włoski do 
rangi języka literackiego, dlatego we Włoszech 
jest uważany za jednego z  ojców literatury 
narodowej.

Czas i miejsce akcji  

Poemat opisuje wędrówkę pierwszoosobowego 
narratora, porte-parole autora, przez zaświaty – 
piekło, czyściec i raj. Akcja rozpoczyna się w nocy 

z  Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 1300 r. 
i  trwa co najmniej trzy doby, do wielkanocnego 
poniedziałku.  

Kompozycja i styl   

 Konstrukcją utworu rządzi liczba 3. Dzieło skła-
da się z  trzech części: Piekła (Inferno), Czyśćca 
(Purgatorio) i Raju (Paradiso), z których każda za-
wiera 33 pieśni. Ponieważ część pierwsza ma 
jeszcze pieśń wstępną, całość liczy 100 pieśni. 
Poemat pisany jest wierszem 11-zgłoskowym 
i dzieli się na trzywersowe strofy, w których wers 
środkowy rymuje się z  pierwszym i  ostatnim 

wersem strofy następnej (układ rymów aba, bcb, 
cdc...). Ten rodzaj strofy nazywamy tercyną.
 Poeta nadał dziełu tytuł Komedia od stylu, któ-
rym zostało napisane – niskiego, określanego 
wówczas mianem komicznego (w  przeciwień-
stwie do stylu podniosłego, zwanego tragicz-
nym). Po latach potomni w dowód szacunku dla 
wielkości utworu dodali określenie Boska.

Treść   

Zabłąkany w  ciemnym lesie narrator spotyka 
swojego mistrza – Wergiliusza. Rzymski poeta 
wyjaśnia, że został wysłany przez Beatrycze, nieży-
jącą ukochaną poety, aby pomógł narratorowi wy-
dostać się z kniei (uwolnić z więzów grzechu). Je-
dyne wyjście wiedzie przez piekło, czyściec i  raj. 
Wergiliusz będzie przewodnikiem narratora 

przez dwie pierwsze krainy zaświatów, jako po-
ganin nie ma wstępu do nieba. 

Przed wejściem do piekła umieszczony jest na-
pis: Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wcho-
dzicie. Inferno ma kształt ogromnego leja podzielo-
nego na dziewięć kręgów. Na samym dnie 
uwięziony jest upadły anioł Lucyfer.

Gatunek 

Boska Komedia to poemat epicki – obszerny wierszowany utwór narracyjny. Każda z jego części cechu-
je się odmienną budową i charakterystycznymi środkami wyrazu.

Część Charakterystyczne formy i środki wyrazu Zbliżony gatunek

I. Piekło • szereg krótkich scen dotyczących męczarni grzeszników
• liczne postacie charakteryzowane skrótowo
• monologi lub dialogi

dramat

II. Czyściec • szczegółowe opisy czyśćcowych krajobrazów 
• rozbudowane charakterystyki bohaterów
• monologi

epicki poemat opisowy

III. Raj • liryczne wyznania
• refleksje natury filozoficznej, mistycznej
• wizje

poemat liryczny, hymn, 
traktat teologiczny

Vademecum z zadaniami
poziom rozszerzony
Kompleksowe przygotowanie do matury  
dla uczniów zainteresowanych przedmiotem.

JĘZYK POLSKI

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

• szczegółowych opracowań lektur,
• słownika motywów kulturowych,
• testów z zadaniami maturalnymi 

wraz z odpowiedziami,
• kalendarza przygotowań maturalnych.

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-jezyk-polski-vademecum-z-zadaniami-poziom-rozszerzony/
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Zadania i arkusze maturalne
poziom podstawowy i rozszerzony

Materiały umożliwiające nabycie oraz wyćwiczenie wszystkich  
umiejętności wymaganych na maturze pisemnej i ustnej.

• Praktyczne wskazówki, jak zbudować wy-
powiedź ustną, rozwiązać test czy napisać 
wypracowanie, dostarczają konkretnych  
scenariuszy przygotowań do poszczegól-
nych części matury.

• Dzięki przykładowym rozwiązaniom zadań 
maturalnych z komentarzami uczeń poznaje 
wszystkie typy zadań egzaminacyjnych i do-
wiaduje się, jakie umiejętności są potrzeb-
ne do ich wykonania.

• Zadania krok po kroku pełnią funkcję 
samouczka, który pomaga sukcesywnie 
i w przystępny sposób zdobyć umiejętności 
wymagane na egzaminie.

• Nowe arkusze maturalne umożliwiają 
sprawdzenie poziomu przygotowania  
do matury pisemnej.

JĘZYK POLSKI

Wprowadzenie do rozważań – 
wyjaśnienie kluczowych 
terminów (mit, rola mitu 
w kulturze), niezbędnych do 
określenia, w jaki sposób 
twórcy nawiązują do mitów.

Postawienie tezy interpre-
tacyjnej – autorzy sięgają 
do mitów, aby przedstawić 
za ich pomocą odwieczne 
problemy człowieka.  
Traktują mity jak  
uniwersalny przykład.

Argumentacja – opis obrazu 
(plan I i II) wraz z inter-
pretacją wymienionych 
elementów (odczytanie 
znaczenia kompozycji dla 
wymowy dzieła – tytułowy 
bohater prawie niewidocz-
ny, ukazany na drugim 
planie, akcent natomiast 
położony na codzienność 
ludzi zaprezentowanych na 
planie pierwszym). Określe-
nie, w jaki sposób malarz 
wykorzystał mit o Ikarze.

Pytanie o charakterze 
otwartym, dopuszczające 
pewną swobodę rozwiązania.

Zadanie do wykonania.

Wskazanie obowiązkowego 
tekstu kultury, który posłuży 
do argumentacji.

Określenie liczby i charak-
teru innych tekstów, które 
należy uwzględnić, aby uza-
sadnić przyjęte stanowisko.

W jaki sposób twórcy późniejszych epok nawiązują do starożytnych 
mitów? Odpowiedz na podstawie interpretacji obrazu Pietera Bru-
egla Pejzaż z upadkiem Ikara i wybranego tekstu literackiego.

Pieter Bruegel (starszy), Pejzaż z upadkiem Ikara, ok. 1558, Królewskie Muzeum Sztuk 
Pięknych w Brukseli.

Przykładowa wypowiedź ustna w związku z tekstem 
ikonicznym

Wstęp: Mity jako starożytne opowieści objaśniające funkcjonowanie 
świata i  człowieka. Rola mitów w  kulturze europejskiej – mity jako 
inspiracje dla artystów.

Teza: Starożytne mity są wykorzystywane w celu przedstawienia od-
wiecznych problemów człowieka.
1. Interpretacja mitu o Ikarze i Dedalu: charakterystyka postawy De-

dala (rozsądek, pragmatyzm, trzeźwe myślenie) i  Ikara (idealizm, 
maksymalizm, lekkomyślność, nieumiejętność przewidywania 
konsekwencji własnych czynów).

2. Obraz Bruegla jako przykład wykorzystania mitu do ukazania rela-
cji między wybitną jednostką a społeczeństwem.

Opis obrazu:
•	Plan I – chłop orzący pole, pasterz wypasający owce, rybak zarzu-

cający sieci; ludzie zajmują się swoimi codziennymi sprawami, nie 
zwracają uwagi na tonącego człowieka.

•	Plan II – portowe miasto, płynące statki, wystające z wody nogi czło-
wieka tonącego w morzu, w oddali góry.

Interpretacja:
Malarz ukazuje problem samotności jednostek wybitnych w  społe-
czeństwie; trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się dziełu, żeby zobaczyć 
mitycznego bohatera, na pierwszym planie znajdują się inni ludzie.
Inna interpretacja: obraz zwraca uwagę na to, że ważniejsze jest zwy-
czajne, ludzkie życie niż „wielkie wzloty”. Poprzez umieszczenie na 
pierwszym planie ludzi wykonujących codzienne obowiązki, na dru-
gim zaś ledwo widocznego Ikara, malarz dramatyzuje przedstawioną 
sytuację i wydobywa jej wieloznaczność.

Przykład 2.
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Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-jezyk-polski-zadania-i-arkusze-maturalne/
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Tuż przed egzaminem
pisanie rozprawki

Pomoc w rozwijaniu umiejętności pisania rozprawki  
i powtórce lektur obowiązkowych.

• Rozbudowany samouczek w przystępny 
sposób pokazuje kolejne czynności prowa-
dzące do napisania rozprawki z tezą i roz-
prawki z hipotezą.

• Przykładowe realizacje rozprawek ułatwiają 
uczniom samodzielne pisanie wypracowań.

• Zadania krok po kroku pomagają wyćwiczyć 
umiejętności cząstkowe pozwalające na 
sprawne tworzenie wypowiedzi pisemnej.

• Opracowanie lektur obowiązkowych dostar-
cza treści merytorycznych niezbędnych do 
napisania rozprawki.

JĘZYK POLSKI

Jak napisać rozprawkę problemową?
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Plan musi być graficznie uporządkowany. Każdy punkt powinien odpowiadać kolejne-
mu akapitowi. Dobrze jest zastosować konsekwentną numerację, np. podstawowe części 
pracy oznaczyć cyframi rzymskimi, a stałe elementy każdej części – cyframi arabskimi. 
Jeśli ten podział nie wystarczy, można użyć małych liter alfabetu.

Przykładowy schemat szczegółowego planu rozprawki 

Temat rozprawki: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Wstęp 

1. Wprowadzenie do tematu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Teza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zapowiedź dalszych rozważań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Rozwinięcie

1. Interpretacja problemu w dołączonym utworze

a) Argument 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Argument 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Interpretacja problemu w wybranych tekstach kultury

a) Argument 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Argument 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Zakończenie – podsumowanie i sformułowanie wniosków

1. Synteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Konkluzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Krok piąty – powstaje tekst!
Jeśli dobrze przygotujesz szczegółowy plan części argumentacyjnej, możesz przystąpić 
do pisania rozprawki. Zacznij od wstępu. Zredaguj go tak, aby dobrze spełnił swoją 
funkcję – trafnie wprowadzał do całości pracy i zachęcał egzaminatora do dalszej lek-
tury. Pamiętaj, że wstęp nie może być długi – powinien być zbudowany najwyżej  
z dwóch akapitów. Pierwszy akapit przeznacz na wprowadzenie do tematu. W drugim 
akapicie sformułuj tezę lub hipotezę i zasygnalizuj, co znajdzie się w dalszej części pracy. 

 wstęp = najwyżej 2 akapity  
 akapit pierwszy =  nawiązanie do tematu 
 akapit drugi  =  teza (hipoteza) + zapowiedź dalszych rozważań

Jak napisać rozprawkę problemową?
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nawiązanie do akapitu 
poprzedniego (nie jest 
konieczne – poprzedni akapit 
mógł zakończyć się zdaniem 
zapowiadającym nowe treści)

Budowa akapitu w części argumentacyjnej

zdanie kluczowe (może 
znajdować się w dowolnym 
miejscu akapitu), musi doty-
czyć problemu wskazanego 
w temacie

wypełnienie akapitu – 
rozwinięcie głównej myśli, 
przykład obrazujący tę myśl, 
uzasadnienie (argument)

Po wstępie następuje najbardziej rozbudowana część pracy – rozwinięcie. Pamiętaj,  
że powinno ono być dłuższe niż wstęp i zakończenie razem wzięte. Przedstawiasz w nim 
argumenty na poparcie przyjętej tezy lub prezentujesz argumenty i kontrargumenty roz-
strzygające hipotezę. Zredagowanie części argumentacyjnej nie powinno sprawić Ci kło-
potu. Wystarczy, że będziesz się trzymać ustalonego wcześniej porządku. Jeśli plan pracy 
został dobrze przygotowany i jest szczegółowy, to możesz go wykorzystać, powtarzając 
gotowe sformułowania. W ten sposób skupisz się nie na tym, co napisać, ale – jak to zrobić.

Akapity w rozwinięciu, podobnie jak we wstępie i zakończeniu, muszą być logicznie 
zbudowane. Każdy akapit powinien zawierać jedną zasadniczą myśl, wyrażoną w zda-
niu kluczowym. Może ono znajdować się w dowolnym miejscu akapitu. Pozostałe zda-
nia muszą być z nim ściśle związane. Kolejne akapity powinny łączyć się ze sobą w lo-
giczną i spójną całość.

każdy akapit w rozwinięciu = 1 argument / 1 kontrargument + przykład

Dobrze skomponowana rozprawka powinna mieć budowę zamkniętą, dlatego warto 
poświęcić trochę uwagi na napisanie odpowiedniego zakończenia. Jest to istotna część 
pracy – ujawnia bowiem, czy wypracowanie jest dobrze przemyślane i skonstruowane. 
Decyduje o ostatnim wrażeniu, które lektura Twojej wypowiedzi pozostawi na egzami-
natorze. Pamiętaj, że zakończenie musi nawiązywać do założeń tematu i łączyć się ze 
wstępem. Powinno logicznie wynikać z całości wypowiedzi i zawierać trafne podsumo-
wanie Twojego wywodu (wnioski końcowe). 

Uwaga: Praca będzie ciekawsza, jeśli w zakończeniu nawiążesz do wstępu, np. powtórzysz 
cytat wykorzystany we wstępie bądź własną myśl w zmienionej formie, jeszcze raz przywo-
łasz pojęcia kluczowe.

zakończenie = wystarczy 1 akapit = synteza + konkluzja

Zakończenie – podobnie jak wstęp – nie może być dłuższe niż rozwinięcie. Nie powin-
no przekraczać 10–15% pracy. Wystarczy, że przeznaczysz na nie jeden akapit. 

Lektury z gwiazdką
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 Bohaterowie

Ewa

modli się za cierpiących patriotów – 
szczególnie Konrada, ma widzenie: 
z obrazu ozdobionego kwiatami 
z ogródka Ewy zstępują Matka 
Boska i Jezus, w spersonifikowa-
nej Róży odradza się oczyszczona 
dusza Konrada  

Guślarz 

przyszedł poprowadzić 
obrzęd 

Kobieta 

nosi żałobę, pragnie powtórnie 
zobaczyć Widmo (nawiązanie do 
II cz. Dziadów), ale ukochany nie 
przybywa – wniosek, że nie jest 
duchem, rozpoznaje go wśród więź-
niów wiezionych w głąb Rosji – rana 
na czole świadczy, że ma zranioną 
duszę

pokutujące duchy  
Doktora i Bajkowa

młodzi patrioci 

Zenon Niemojewski, 
Adolf, Młoda Dama, 
Stary Polak, Piotr 
Wysocki 

towarzystwo
stolikowe

arystokraci, damy, 
urzędnicy, wojskowi, 
literaci

SALON WARSZAWSKI

WIĘZIENIE W KLASZTORZE 

BAZYLIANÓW W WILNIE

DOM WIEJSKI 

POD LWOWEM

CMENTARZ  

NOC DZIADÓW

Adolf, Jakub, Tomasz Zan, 
Jan Sobolewski, Feliks Kółakowski, 
Jankowski, Józef Frejend,  
ks. Lwowicz, Żegota (przypowieść 
o ziarnie i diable, który chciał 
oszukać Boga, a niechcący przy-
czynił się do tego, że żyto wyrosło), 
Suzin, Jacek, Kapral

Konrad

występuje jako Więzień, Gustaw 
i Konrad, w celi przechodzi przemianę 
z Gustawa w Konrada – z roman-
tycznego kochanka w kochanka 
ojczyzny, śpiewa pieśń szatańską: 
„zemsta, zemsta, zemsta na wroga, 
/ Z Bogiem i choćby mimo Boga!”, 
w Improwizacji poeta-wieszcz rzuca 
wyzwanie Bogu i grzeszy pychą, ale 
tłumaczy się prometejskim umiłowa-
niem ludzkości, zostanie wykonaw-
cą mesjanistycznej przepowiedni   

KONRAD 

Lektury z gwiazdką
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Ksiądz Piotr

przeciwieństwo grzeszącego pychą 
Konrada, przepełniony pokorą i mi-
łością do Boga i ludzi, ratuje duszę 
Konrada, a zarazem przejmuje od 
niego dar jasnowidzenia – wieszczy 
nadejście tajemniczego męża „czter-
dzieści i cztery”, przepowiada śmierć 
Doktora od pioruna, wprowadza do 
dramatu ideę mesjanizmu

Jan Rollison 

więziony uczeń gimnazjum, mimo 
tortur nie zdradza przyjaciół

Pani Rollisonowa  

niewidoma wdowa, matka torturo-
wanego więźnia, błaga Senatora 
o łaskę, przeklina go, gdy odkrywa, 
że ją okłamał  

goście na balu u Senatora

urzędnicy carscy, damy, wojskowi, 
lokalna socjeta zmuszona do przyję-
cia zaproszenia od Senatora, Justyn 
Pol (kipi nienawiścią do Senatora), 
Bestużew (porządny Rosjanin, zale-
ca rozsądek)

KSIĄDZ PIOTR

Senator

Mikołaj Nowosilcow, jeden z najbliż-
szych współpracowników Aleksan-
dra I, komisarz cara na terenach 
zaboru rosyjskiego, organizator 
tajnej policji Królestwa Polskiego,  
kurator wileńskiego okręgu szkol- 
nego, rusyfikator, zasłynął z deter-
minacji w walce z polskim ruchem 
wolnościowym, jeden z najbardziej 
znienawidzonych urzędników 
carskich

Pelikan

zdrajca narodowy i sprzedawczyk 
zabiegający o łaski Senatora
(pierwowzorem postaci był Wa-
cław Pelikan, profesor chirurgii na 
Uniwersytecie Wileńskim)

Bajkow

poplecznik Senatora, bezwzględny 
i okrutny podczas przesłuchań, 
dręczy Księdza Piotra, stary 
rozpustnik

Doktor

zdrajca narodowy, postać wzoro-
wana na Auguście Bécu, profe-
sorze medycyny, który prowadził 
śledztwo w sprawie tajnego ruchu 
studenckiego na Uniwersytecie 
Wileńskim, faktycznie zginął 
od uderzenia pioruna, ojczym 
Juliusza Słowackiego (wizerunek 
Doktora spowodował napięcia 
między poetami)

ZAUSZNICY NOWOSILCOWA 
W PROCESACH MŁODZIEŻY 

LITEWSKIEJ 

REZYDENCJA SENATORA 

W WILNIE

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/J-polski-tuz-przed-egzaminem/




MATEMATYKA
Matura z matematyki...  
z myślą o jak najlepszym wyniku!

terazmatura.pl

NOWE WYDANIE
WIĘCEJ ZADAŃ
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Wszystko, co ważne na maturze 
z matematyki

• Teoria poparta przykładami, z rozwiąza-
niami oraz odsyłaczami do zadań bliźnia-
czych, umożliwia sprawne powtórzenie 
i uporządkowanie wiedzy niezbędnej  
na maturze z matematyki w zakresie  
podstawowym.

• W każdym z 10 działów zawarto kilkadzie-
siąt zadań, zróżnicowanych pod względem 
typów występujących na maturze: zadania 
zamknięte, zadania otwarte krótkiej i roz-
szerzonej odpowiedzi.

• Odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich 
zadań, także zadań zamkniętych,  
umożliwiają uczniowi sprawdzenie  
własnych rozwiązań.

• Oryginalne zadania maturalne oraz ich 
rozwiązania.

Vademecum
poziom podstawowy

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

• zadań maturalnych CKE,  
pogrupowanych według działów i typów,

• rozwiązań wszystkich zadań,  
w tym zadań zamkniętych,

• dodatkowych arkuszy maturalnych,
• kalendarza przygotowań maturalnych.

Solidne powtórzenie przed egzaminem maturalnym. 
Publikacja opracowana zgodnie z wytycznymi CKE.

MATEMATYKA
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7. Planimetria
Kąty na płaszczyźnie

Kąty przyległe Pary kątów wierzchołkowych

a + b = 180° a1 = a2, b1 = b2

 

Kąty utworzone przez prostą przecinającą dwie proste równoległe

Kąty odpowiadające

a1 = a3, a2 = a4, b1 = b3, b2 = b4

Kąty naprzemianległe 

a1 = a4, a2 = a3, b1 = b4, b2 = b3

Proste równoległe a i b przecięto kilkoma prostymi w sposób pokazany na rysunku. 
Oblicz sumę miar kątów a, b, c, d, f.

rozwiązanie
BADB = d (kąty wierzchołkowe)
BCAB = c (kąty odpowiadające)
BCAD = a (kąty wierzchołkowe)
BABE = f (kąty odpowiadające)
BEBD = b (kąty wierzchołkowe)
d + (a + c) + (b + f) = BADB + BBAD + BABD = 180° (suma kątów trójkąta)

Zatem a + b + c + d + f = 180°.

Rozwiąż z. 18, s. 175.Przykład 1

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-matematyka-vademecum-poziom-podstawowy/


23

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

VADEMECUM
poziom podstawowy

MATEMATYKA
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Rozwiązania i wskazówki
Zadania

nr rozwiązania i wskazówki

1.

BABD = BACD (kąty wpisane oparte na tym samym 
łuku), 
BCBD = BCAD (kąty wpisane oparte na tym samym 
łuku) 
Zatem: 
BCAD + BACD = BABD + BCBD = BABC = 50°.

2. BADC = 0,5 · BAOC = 0,5 · (90° – 24°) = 33°

3.

Mamy kolejno: 
BADC = 180° – 80° = 100°, 
BBCD = 180° – 60° = 120°, 
BEDC = 2

1  · 100° = 50°, 

BECD = 2
1  · 120° = 60°,

Zatem a = 180° – (50° + 60°) = 70°.

4.
Trójkąt ABC jest prostokątny, jego przyprostokątne mają długości 4 + 4 = 8 i 4 + 11 = 15, 
więc �BC� = 8 152 2+  = 17.

5.

Ten okrąg jest styczny zewnętrznie do dwóch danych okręgów, więc jego środek leży na 
prostej przechodzącej przez środki tych dwóch okręgów, w równej odległości od nich. 
Jego promień jest więc równy 0,5 · (24 – 4 – 6) = 7 [cm].

6.

A. 9ADC + 9BFD (cecha kkk) 
B. 9CDB / 9CDA
C. 9DBF + 9CEF (cecha kkk)
D.  Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ACD ma miarę 60°. W trójkącie ACE kąty EAC 

i AEC są mniejsze od 60°, a kąt ACE jest większy od 60°, więc trójkąty ACE i ACD nie 
są podobne.

7.

Oznaczmy środek okręgu przez O. 
BBOC = 180° – (80° + 30°) = 70°
BAOF = BCOD = 30°, BEOD = BAOB = 80°, BEOF = BBOC = 70° (kąty wierzchoł-
kowe)
A. BABE = 0,5 · BAOE = 0,5 · (30° + 70°) = 50°
B. BBFD = 0,5 · BBOD = 0,5 · (30° + 70°) = 50°
C. BCAE = 0,5 · BCOE = 0,5 · (30° + 80°) = 55°
D. BDAB = 0,5 · BDOB = 0,5 · (30° + 70°) = 50°

8. a = 360° – 0,5b = 360° – 0,5 · 36° = 360° – 18° = 342°

9.
BDEB = BDBC = 180° – 124° = 56° (twierdzenie o kącie między cięciwą a styczną)
Kąt wypukły BOD ma miarę 2 · 56° = 112°, więc a = 360° – 112° = 248°.
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To było na maturze CKE  
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Odpowiedzi s. 237 
Rozwiązania s. 248

1.   Stożek i  walec mają takie same podstawy i  równe pola powierzchni 
bocznych. Wtedy tworząca stożka jest
a. sześć razy dłuższa od wysokości walca.
B. trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C. dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D. równa wysokości walca.

2.   Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby 
wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest

a. czworokąt.  B. pięciokąt.  C. sześciokąt. D. dziesięciokąt.

3.   Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma dłu
gość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

a. 33
8

2
32
+b l B. 8 32 $  C. 3

8 62
 D. 8 32

32 +b l

4.   Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o  boku dłu
gości 6. Objętość tego stożka jest równa

a. 27 3r  B. 9 3r  C. 18r D. 6r

5.   Przekrój osiowy walca jest kwadratem o  boku a. Jeżeli r oznacza 
promień podstawy walca, h oznacza wysokość walca, to

a. r + h = a  B. h – r = a
2   C. r – h = a

2  D. r2 + h2 = a2

6.   Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki 
długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z  tego samego wierzchołka 
prostopadłościanu to 1 : 2 : 3. Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.

7.   Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 
100 cm2, a  jego pole powierzchni bocznej jest równe 260 cm2. Oblicz objętość tego 
ostrosłupa.

8.   W  graniastosłupie prawidłowym 
czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC 
podstawy ma długość 4. Kąt ACE jest równy 60°. 
Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE przedstawionego 
na rysunku obok.

9.   Wysokość graniastosłupa prawidło
wego czworokątnego jest równa 16. Przekątna 
graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny 
jego podstawy pod kątem, którego cosinus jest 
równy 5

3 . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego 
graniastosłupa.

V 2014, 1 p.

V 2013, 1 p.

V 2015, 1 p.

V 2015, 1 p.

VI 2012, 1 p.

V 2014, 4 p.

V 2013, 4 p.

V 2012, 4 p.

V 2015, 4 p.

Więcej zadań

patrz
terazmatura.pl
Matura od A do Z
Zadania maturalne
dział 9

5

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym 
z matematyki na poziomie podstawowym
Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym.

  Sprawdza stopień opanowania wymagań z matematyki w zakresie określonym podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, a także wiedzę zdobytą na wcześniejszych etapach 

kształcenia (I, II oraz III).

  Ma formę pisemną i trwa 170 minut.

  Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.

  Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań: zadań zamkniętych, zadań otwartych krótkiej 

odpowiedzi oraz zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi.

  Do każdego z zadań zamkniętych podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. 

Zadania te są punktowane w skali 0–1.

  Do zadań krótkiej odpowiedzi zdający podaje krótkie uzasadnienie. Zadania te są punktowane w skali 0–2.

  Zadania rozszerzonej odpowiedzi wymagają strategii rozwiązania oraz przedstawienia rozumowania. 

Zadania te są punktowane w skali 0–4, 0–5 lub 0–6.

  Wynik egzaminu maturalnego ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) jest ostateczny.

Wstęp

1. O czym należy wiedzieć przed egzaminem?
•	 Podczas egzaminu można korzystać z zestawu wzorów matematycznych. Dobrze jest zapoznać się z nim 

wcześniej, aby na maturze wiedzieć, co zawiera i gdzie szukać potrzebnych informacji.

•	 Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

•	 W czasie egzaminu zdający może mieć przy sobie wyłącznie materiały i przybory wskazane w komunikacie 

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

•	 Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych takich jak telefon, smart-

fon, tablet itp. Grozi to unieważnieniem egzaminu!

1 O czym należy wiedzieć przed egzaminem?

Vademecum to publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Książka ta ułatwia powtarzanie 

materiału w ciągu roku szkolnego oraz jest nieocenioną pomocą ułatwiającą przygotowanie się do egzaminu 

maturalnego.
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Zadania
1. W czworokącie ABCD, wpisanym w okrąg, kąt ABC ma miarę 50°. Suma miar kątów CAD 

i ACD jest równa

a. 20° B. 25° C. 40°  D. 50°

2. Prosta a jest styczna do okręgu o środku O w punkcie A. 
Na prostej a znajduje się punkt B, taki że BABO = 24°. 
Odcinek OB przecina okrąg w punkcie C. Na okręgu 
obrano punkt D tak, że BADC jest ostry. Miara tego 
kąta jest równa

a. 24° C. 48°

B. 33° D. 66°

3. W trapezie kąty przy jednej z podstaw mają miary 80° i 60°. Dwusieczne dwóch pozostałych 
kątów tego trapezu przecinają się pod kątem

a. 50° B. 60° C. 70° D. 80°

4. Okrąg o promieniu 4 i środku w punkcie A jest styczny 
zewnętrznie do okręgu o  promieniu 11 i  środku 
w punkcie B. Przez punkt styczności przechodzi prosta 
a, która jest styczna do obu okręgów. Trzeci okrąg: 
o  środku w  punkcie C i  promieniu 4, jest styczny do 
prostej a i zewnętrznie do okręgu o środku A. Długość 
odcinka BC jest równa

a. 17 C. 8 2 

B. 15  D. 11 2

5. Dane są dwa okręgi o promieniach 4 cm i 6 cm. Odległość między ich środkami jest równa 
24 cm. Najmniejszy okrąg styczny do obu tych okręgów ma promień

a. 5 cm B. 7 cm C. 10 cm D. 12 cm

6. Trójkąty ABC i  CDE, położone tak jak na rysunku 
obok, są równoboczne. Wskaż parę trójkątów, które 
nie są podobne.

a. ADC i BFD C. DBF i CEF  

B. CDB i CDA D. ACE i ACD

7. W okręgu poprowadzono średnice AD, BE, CF tak jak 
na rysunku obok. Który z wymienionych kątów nie ma 
miary równej 50°?

a. ABE C. CAE

B. BFD  D. DAB

Odpowiedzi s. 182 
Rozwiązania s. 183

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-matematyka-vademecum-poziom-podstawowy/
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Zbiór zadań i zestawów maturalnych
poziom podstawowy

Skuteczny trening w rozwiązywaniu zadań maturalnych 
o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej formie.

• 14 działów składających się z krótkiego  
przypomnienia teorii oraz 4 zestawów zadań:  
A. Zadania powtórzeniowe,  
B. Zadania zamknięte,  
C. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi,  
D. Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

• 12 próbnych zestawów maturalnych  
pozwalających zapoznać się z formułą  
zadań maturalnych.

• Odpowiedzi do wszystkich zadań i modelowe 
rozwiązania do zadań otwartych umożli-
wiające sprawdzenie poprawności własnych 
rozwiązań.

MATEMATYKA

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

Zestaw B. Zadania zamknięte odpowiedzi
– s. 180

Wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt) 2015

Liczba sin150○ jest równa liczbie:
A. cos60○, B. cos120○, C. tg120○, D. tg 60○.

Zadanie 2. (1 pkt)
Dany jest trójkąt prostokątny (rysunek obok). Wartość wyrażenia√
cos2 α − sin2 α wynosi:

A. 1, C.
√
7

13 ,

B. 7
13 , D.

√
119
13 . α

12

13

Zadanie 3. (1 pkt)
Jeżeli kąt α jest ostry i tgα = 3

4 , to
2− cosα
2+ cosα równa się:

A. −1, B. −1
3 , C. 3

7 , D. 84
25 .

Zadanie 4. (1 pkt)
Dany jest kąt ostry α taki, że tg(90○ − α) = 1

2 . Wówczas:

A. sinα = 2
√
5

5 , B. sinα =
√
5
5 , C. sinα =

√
3
2 , D. sinα = 1

5 .

Zadanie 5. (1 pkt) 2015

Jeżeli 0○ < α < 90○ oraz tgα = 2sinα, to:

A. cosα = 1
2 , B. cosα =

√
2
2 , C. cosα =

√
3
2 , D. cosα = 1.

Zadanie 6. (1 pkt)
Dla kąta α przedstawionego na rysunku
obok wartość wyrażenia cosα ⋅ tgα
jest równa: α

7,2

7,5

A. 0,36, B. 0,33, C. 0,28, D. 0,21.

Zadanie 7. (1 pkt)
Które z podanych niżej wyrażeń ma wartość równą 0?
A. cos137○ − cos43○ C. cos137○ + sin43○

B. sin137○ − cos43○ D. cos137○ + cos43○

Zadanie 8. (1 pkt)
Liczba cos120○ − tg135○

sin120○ należy do przedziału:
A. (−2;−1), B. (−1; 0), C. (0; 1), D. (1; 2).
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Zadania powtórzeniowe

7.
F
U
N
K
C
JE

T
R
Y
G
O
N
O
M
E
T
R
Y
C
Z
N
E

ZMp str. 50 3 lipca 2015 godz. 11:31

8. Funkcje wykładnicze
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

1. Funkcje
2. Liczby rzeczywiste

zob.
Vademecum, 1. s. 90–91, 2. s. 19

i logarytmy

Własności potęg
Dla dowolnej liczby a > 0, liczby naturalnej n > 1 i liczby całkowitej m przyjmujemy:

a
m
n = ( n√a)m.

Dla dowolnych liczb a, b ∈R+ i dowolnych x , y ∈R prawdziwe są wzory:

ax ⋅ ay = ax+y (ax)y = ax⋅y ax
bx = (ab)

x

ax
ay = ax−y ax ⋅ bx = (ab)x

Funkcja wykładnicza

Funkcję postaci f (x) = ax , gdzie a > 0 i a ≠ 1, określoną dla x ∈ R, nazywamy funkcją
wykładniczą.

1

1

X

Y

O

f (x) = ax

0 < a < 1

1

1

X

Y

O

f (x) = ax

a > 1

Logarytm

Niech a i b będą liczbami dodatnimi oraz a ≠ 1. Logarytmem liczby b przy podsta-
wie a nazywamy wykładnik potęgi, do której należy podnieść podstawę a, aby otrzy-
mać liczbę logarytmowaną b.

loga b = x wtedy i tylko wtedy, gdy ax = b

Jeżeli a, x i y są liczbami dodatnimi oraz a ≠ 1, to:

loga 1 = 0, loga a = 1 oraz aloga x = x

loga(x ⋅ y) = loga x + loga y

loga
x
y = loga x − loga y

Ponadto dla α ∈R: loga xα = α loga x, w szczególności loga a
α = α.
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Zestaw C. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi odpowiedzi
i modele
– s. 219

Zadanie 1. (2 pkt)
Na diagramie kołowym przedstawiono wyniki sprawdzianu z fi-
zyki w klasie liczącej 25 uczniów.
a) Oblicz średnią ocen z tego sprawdzianu.
b) Ilu uczniów otrzymało ocenę wyższą od średniej?

Zadanie 2. (2 pkt)
Średnia arytmetyczna liczb: 5x, 3, 5, 7, 6, 1, 5, 2x jest równa 6.
Oblicz x oraz wyznacz medianę i dominantę tych liczb.

8%
16%

48%

24%

4%
1

2

3

4

5

Zadanie 3. (2 pkt)
Średnia arytmetyczna liczb: 6, 7, 3, 9, 10, x, y jest równa 9. Oblicz x i y, jeśli mediana jest
równa 8 i y > x.

Zadanie 4. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono liczbę mieszkań
oddanych do użytku w kolejnych miesiącach
2009 roku.
a) Oblicz średnią miesięczną liczbę miesz-
kań oddanych do użytku w drugim półroczu
2009 roku.
b) Oblicz odchylenie standardowe miesięcznej
liczby mieszkań oddanych do użytku w drugim
półroczu 2009 roku.

�

� �

�

�

�

�

� �

�

�

�

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

liczba mieszkań [w tysiącach]

miesiąc
Zadanie 5. (2 pkt)
Ocena wystawiana na półrocze jest średnią ważoną, zaokrągloną do liczby całkowitej, ocen:
z klasówek, z odpowiedzi ustnych i ze sprawdzianów. Który z uczniów A, B i C uzyskał najlep-
szą ocenę na półrocze?

Klasówka 1 Klasówka 2 Odpowiedź 1 Odpowiedź 2 Sprawdzian
Waga 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
A 4 4 5 4 5
B 5 5 4 4 4
C 5 4 5 4 4

Klasówka 1 Klasówka 2 Odpowiedź 1 Odpowiedź 2 Sprawdzian
Waga 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
A 4 4 5 4 5
B 5 5 4 4 4
C 5 4 5 4 4
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Zestaw D. Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi odpowiedzi
– s. 193
modele
– s. 197

Zadanie 1. (4 pkt)
W trójkąt równoramienny wpisano okrąg. Każde ramię trójkąta
zostało podzielone przez punkt styczności na odcinki o długo-
ści 2 i 3 (rysunek obok). Oblicz promień okręgu.

Zadanie 2. (4 pkt)
Podstawa trójkąta równoramiennego jest równa 6, a ramię ma
długość 3

√
5. Środkowe przecinają się w punkcie P. Oblicz od-

ległość tego punktu od każdego z wierzchołków.
A BD

C

E
O

2

3

Zadanie 3. (4 pkt)
W trójkącie ostrokątnym ABC bok AB ma długość 18 cm, a wysokość CD jest równa 15 cm.
Punkt D dzieli bok AB tak, że ∣AD∣ ∶ ∣DB∣ = 1 ∶ 2. Przez punkt P leżący na odcinku DB popro-
wadzono prostą równoległą do prostej CD, odcinając od trójkąta ABC trójkąt, którego pole jest
cztery razy mniejsze niż pole trójkąta ABC. Oblicz długość odcinka PB.

Zadanie 4. (4 pkt)
Trójkąt ABC (rysunek obok) jest prostokątny o kącie prostym
przy wierzchołku C. Oblicz jego obwód.

A D B

C

3

4

Zadanie 5. (5 pkt)
Krótsza podstawa trapezu równoramiennego ma długość 2, a jego przekątna ma długość 12.
Punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą z nich w stosunku 1:3. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 6. (4 pkt) 2015

W trapezie ABCD (AB ∥CD) przekątne AC i BD prze-
cinają się w punkcie O takim, że: ∣AO∣ ∶ ∣OC∣ =5 ∶1. Pole
trójkąta AOD jest równe 10. Uzasadnij, że pole trapezu
ABCD jest równe 72. A B

CD

O

Zadanie 7. (4 pkt)
W okrąg o promieniu 4 wpisano trójkąt równoramienny (rysu-
nek obok). Oblicz długości boków tego trójkąta, jeśli kąt między
jego ramionami wynosi 120○.

Zadanie 8. (3 pkt)
W pewnym rombie kąt rozwarty jest dwa razy większy od kąta
ostrego. Oblicz długość boku i wysokość rombu, jeśli krótsza
przekątna ma długość 4.

C

A B

O

120○

73

Zadania powtórzeniowe
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NOWE WYDANIE
WIĘCEJ ZADAŃ

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-matematyka-zbior-zadan-i-zestawow-maturalnych-poziom-podstawowy/
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Arkusze maturalne
poziom podstawowy

Arkusze maturalne ułatwiające uczniowi oswojenie się  
z obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki.

• Praktyczne informacje o maturze z matematyki 
oraz strategie rozwiązywania zadań matural-
nych różnego typu, czyli wszystko, co uczeń  
powinien wiedzieć przed egzaminem, aby  
poczuć się pewniej.

• Dzięki arkuszom z egzaminów maturalnych 
uczeń zaznajomi się z wymaganiami matury 
z matematyki.

• 11 próbnych arkuszy maturalnych, w których 
uwzględniono wytyczne CKE dotyczące  
egzaminu maturalnego, pomaga uczniowi  
zapoznać się z formą zadań maturalnych.

• Dodatkowo 2 próbne arkusze maturalne 
ze schematami punktowania.

• Odpowiedzi do wszystkich zadań i modelowe 
rozwiązania do zadań otwartych umożliwiają 
sprawdzenie poprawności własnych rozwiązań.

• Kody QR do dodatkowych arkuszy on-line.

• Arkusz CKE z egzaminu maturalnego  
z 2019 roku wraz z odpowiedziami.  

MATEMATYKA
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Odpowiedzi i modele rozwiązań

A
R
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Z
10

Arkusz 10
ZADANIA ZAMKNIĘTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
C D C D D C A B D B B B C C B D B D A C B C A

ZADANIA OTWARTE

Numer
zadania Model rozwiązania

24
(2 p.)

● Zapisanie równania w postaci: 327 − 326 + 7 ⋅ x = 328.
I sposób

● Rozwiązanie równania i wyznaczenie x: x = 328 − 327 + 326
7

= 326.
II sposób

● Obliczenie wartości lewej strony równania po podstawieniu x = 326:
L = 327 − 326 + 7 ⋅ 326 = 326(3 − 1 + 7) = 328,
i stwierdzenie, że liczba 326 spełnia równanie.

25
(2 p.)

● Stwierdzenie, że odcinek AC jest średnicą koła opisanego na prostokącie ABCD, więc pole tego koła jest

równe π ⋅ ( ∣AC∣
2
)
2
.

● Obliczenie długości przekątnej AC prostokąta: ∣AC∣ = 10 i podanie odpowiedzi: PK = 25π.

26
(2 p.)

● Zauważenie, że kąt ostry równoległoboku ma miarę 30○ i że boki równoległoboku są przeciwprostokąt-
nymi w trójkątach prostokątnych ADE i CDF.

● Wyznaczenie długości bokówAD iCD równoległoboku: ∣AD∣ = 2⋅∣DE∣ = 12 cm, ∣CD∣ = 2⋅∣DF∣ = 18 cm,
i obliczenie obwodu równoległoboku: 60 cm.

27
(2 p.)

● Wprowadzenie oznaczeń:

a – przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta α, Tangens

zob. 

Vademecum, s. 140b – druga przyprostokątna.

● Zapisanie układu równań
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

a
b
= 5,5

a2 + b2 = 625 i rozwiązanie go:
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
a = 11√5
b = 2√5

● Obliczenie obwodu trójkąta: 25 + 13√5.

28
(2 p.)

● Zauważenie, że aby uzasadnić równość pól czworokąta AECD i trójkąta ABD, wystarczy uzasadnić
równość pól trójkątów CDE i BDE.

● Stwierdzenie, że czworokąt BCDE jest trapezem o podstawach BC i DE, więc trójkąty CDE i BDE mają
równe pola (wspólna podstawa DE i wysokość równa wysokości trapezu), co kończy dowód.

29
(4 p.)

● Stwierdzenie, że funkcja f przyjmuje wartość największą dla x = −3, wyznaczenie drugiego miejsca
zerowego x2 z równania 3 + x2

2
= −3: x2 = −9 i zapisanie wzoru funkcji f w postaci iloczynowej:

f (x) = a(x − 3)(x + 9).
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Arkusz 10
ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach 1–23 wybierz poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 p.)
Wskaż liczbę wymierną.

A.
√
7 −√3√
7 +√3 C. (

√
7 −
√
3)2 + (

√
7 +
√
3)2

B. (
√
7 −
√
3)2 D. (

√
7 −
√
3)2 − (

√
7 +
√
3)2

Zadanie 2. (1 p.)
Połowa różnicy 429 − 819 jest równa
A. −210 B. 2 C. 248 D. 256

Zadanie 3. (1 p.)
Ile niedodatnich wyrazów ma ciąg (an) określony wzorem ogólnym an = n2 − 4n − 12 dla n ⩾ 1?
A. nieskończenie wiele C. 6
B. 7 D. 5

Zadanie 4. (1 p.)
Wskaż fałszywe dokończenie zdania.
Suma wszystkich naturalnych dzielników liczby 81 jest

A. równa 1 − 35
1 − 3 . C. kwadratem liczby naturalnej.

B. równa 1 + 3 + 32 + 33 + 34. D. sześcianem liczby naturalnej.

93

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 
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Tuż przed egzaminem
poziom podstawowy

• Zestawienie najważniejszych wiadomości 
pozwala na szybkie powtórzenie  
TUŻ PRZED MATURĄ.

• 36 tematów zebranych w 10 działach umożli-
wia łatwe znalezienie szukanego zagadnienia.

• Liczne przykłady rozwiązane krok po kroku 
pomagają zapamiętać sposoby rozwiązywania 
najczęściej spotykanych na maturze zadań.

• Zadania do samodzielnego rozwiązania.

• Różne typy zadań maturalnych umożliwiają 
ćwiczenie kluczowych umiejętności wyma-
ganych na egzaminie.

• Krótkie testy dają sposobność szybkiego 
sprawdzenia wiedzy z danego tematu.

• Szczegółowe rozwiązania i dodatkowe  
zadania do każdego tematu pod kodami QR.

MATEMATYKA

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 
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8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

Krok 2. Rozwiązujemy układ równań i podaje-
my rozwiązanie.

{
a = 4
b = −1

Krok 3. Zapisujemy równanie prostej w posta-
ci kierunkowej i ogólnej.

y = 4x − 1
4x − y − 1 = 0

Uwaga
Aby przekształcić
równanie prostej z postaci
kierunkowej do postaci
ogólnej, należy przenieść
wszystkie wyrazy na jedną
stronę równania.

Przykład 2.

Wyznacz równanie kierunkowe prostej, która jest wykresem funkcji linio-
wej f , wiedząc, że ta prosta przechodzi przez początek układu współrzęd-
nych, a f (6) = −18.
Rozwiązanie

Krok 1. Niech f (x) = ax + b.Wykres funkcji liniowej
przechodzi przez początek układu współrzędnych, więc
f (0) = 0. Zapisujemy równanie i wyznaczamy b.

0 = a ⋅ 0 + b
b = 0

Krok 2. Rozwiązujemy równanie f (6) = −18. Podsta-
wiamy b = 0 i wyznaczamy a.

−18 = 6a ∣ ∶ 6
a = −3

Krok 3. Zapisujemy równanie kierunkowe prostej. y = −3x

3. Rozwiąż samodzielnie
Rozwiąż zadanie
terazmatura.pl
Kod: M33825

1.Wyznacz równanie kierunkowe prostej
przechodzącej przez punkty A = (4, 6) i B = (−2, 12).

2.Wyznacz równanie ogólne prostej y = f (x), wiedząc, że f (7) = 1 i f (1) = 7.

3.Wyznacz równanie kierunkowe i równanie ogólne prostej przechodzącej przez
początek układu współrzędnych i punkt A = (8,−4).

28
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28. Równanie prostej

1. Przypomnij sobie

Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dwa punkty
Dane są punkty A = (xA , yA) i B = (xB , yB) oraz
szukana prosta y = ax + b.

Podstawiamy współrzędne punktów A i B do rów-
nania prostej i zapisujemy układ równań. rozwiązywanie układu

równań, s. 45⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪⎩

yA = axA + b
yB = axB + b

Przypomnienie
Przez dwa punkty
przechodzi dokładnie
jedna prosta.

Każda prosta
nierównoległa do osi Oy
jest wykresem funkcji
liniowej f (x) = ax + b.

Rozwiązaniem układu jest para liczb (a, b), które
są współczynnikami szukanej prostej.

Równanie prostej
● Postać kierunkowa: y = ax + b
● Postać ogólna: Ax + By + C = 0, gdzie A ≠ 0

lub B ≠ 0

Uwaga
W postaci ogólnej można
zapisać każdą prostą,
a w postaci kierunkowej –
prostą, która jest
wykresem funkcji liniowej.

2. Przeanalizuj przykład

Przykład 1.

Wyznacz równanie kierunkowe i równanie ogólne prostej przechodzącej
przez punkty A = (1, 3) i B = (−5,−21).
Rozwiązanie
Krok 1. Zapisujemy prostą w postaci kierunkowej:
y = f (x) = ax + b. Przechodzi ona przez punkty A
i B, więc f (1) = 3 i f (−5) = −21. Zapisujemy układ
równań z niewiadomymi a i b.

{
3 = a + b
−21 = −5a + b

28.
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Idealna powtórka na ostatnią chwilę przed maturą.

http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Matematyka-tuz-przed-egzaminem-ZP/
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Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

• Wszystkie treści wymagane na maturze z mate-
matyki na poziomie rozszerzonym.

• Teoria poparta przykładami z rozwiązaniami 
oraz odsyłaczami do zadań bliźniaczych  
to idealny sposób na utrwalenie wiedzy  
dział po dziale.

• W każdym z 11 działów kilkadziesiąt zadań, 
zróżnicowanych pod względem typów wy-
stępujących na maturze: zadania zamknięte, 
zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej  
odpowiedzi, także kodowane.

• Odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich 
zadań.

• Każdy dział kończy się tematycznie dobranymi 
oryginalnymi zadaniami maturalnymi wraz 
z rozwiązaniami.

Vademecum
poziom rozszerzony

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

• zadań maturalnych CKE,  
pogrupowanych według działów i typów,

• zadań dodatkowych Nie tylko dla orłów 
o podwyższonym stopniu trudności,  
z rozwiązaniami,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

Solidne powtórzenie i systematyczny trening gwarantują 
sukces na maturze z matematyki w zakresie rozszerzonym.

MATEMATYKA
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9. Stereometria
Kąt między prostą a płaszczyzną. Kąt dwuścienny

• Prosta k jest prostopadła do płaszczyzny α (k ⊥ α), jeżeli k jest prostopadła do każdej prostej

zawartej w płaszczyźnie α.

Płaszczyzna α jest prostopadła do płaszczyzny β, jeżeli zawiera prostą prostopadłą do płasz-

czyzny β.

• Twierdzenie

Prosta prostopadła do dwóch przecinających się prostych jest prostopadła do płaszczyzny wy-

znaczonej przez te proste.

• Dane są: płaszczyzna π, prosta k nierównoległa do π,
punkt P. Przez P prowadzimy prostą b �� k, która prze-
cina π w punkcie P′, jak na rysunku.

P′ – rzut równoległy punktu P na płaszczyznę π w kie-

runku k.

Jeżeli k⊥π, toP′ nazywamy rzutemprostokątnympunktu
P na płaszczyznę π.

• Odległością punktu od płaszczyzny nazywamy długość
odcinka łączącego ten punkt z jego rzutem prostokątnym
na tę płaszczyznę.

• Jeżeli prosta k nie jest prostopadła ani równoległa do płasz-
czyzny, to kątemnachylenia prostej k do płaszczyzny jest
kąt ostry utworzony przez tę prostą i jej rzut prostokątny
na płaszczyznę.

• Dwie różne półpłaszczyzny P1, P2 o wspólnej krawędzi
m dzielą przestrzeń na dwie części. Każdą z nich wraz
z tymi półpłaszczyznami nazywamy kątem dwuściennym

o krawędzi m i ścianach P1 i P2.

Miara kąta dwuściennego to miara kąta płaskiego, bę-
dącego częścią wspólną kąta dwuściennego i płaszczyzny
prostopadłej do jego krawędzi.

Wielościany

• Siatka wielościanu to inaczej rozwinięcie powierzchni wielościanu na płaszczyźnie.

Graniastosłup prosty – ściany boczne są prostokątami.• Graniastosłupprawidłowy jest prosty imawpod-
stawie wielokąt foremny.

Spodek wysokości ostrosłupa – rzut prostokątny
wierzchołka ostrosłupa na płaszczyznę podstawy.

• Ostrosłup prawidłowy ma w podstawie wielokąt
foremny i jego spodek wysokości jest środkiem
okręgu opisanego na podstawie.

• Twierdzenia

� Jeżeli ostrosłup jest prawidłowy, to:
– wszystkie jego krawędzie boczne są równe i nachylone pod tym samymkątemdo podstawy,
– jego ściany boczne są przystającymi trójkątami równoramiennymi,
– kąty dwuścienne nachylenia jego ścian bocznych do podstawy są równe,
– kąty dwuścienne między jego sąsiednimi ścianami są równe.
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Rozwiąż

z. 28, s. 261
Dany jest graniastosłup czworokątny prosty ABCDA′B′C′D′,
którego podstawa nie jest trapezem. Narysujemy przekrój tego
graniastosłupa płaszczyzną π wyznaczoną przez punkty P, Q, R
należące do krawędzi AA′, BB′ i CC′, jak na rysunku.

Rozwiązanie

Kolejno kreślimy (oznaczenia jak na rysunku)

� prostą 1 i 2,

otrzymujemy punkty: X i Y� prostą 3 i 4,

� prostą XY ,
otrzymujemy punkt Z w przecięciu z prostą XY

� prostą 5,

� prostą ZP, która przecina krawędź graniastosłupa
w punkcie S oraz przedłużenie drugiej krawędzi
w punkcieW ,

otrzymujemy punkt T� prostąWR.

Odp.: Szukanym przekrojem płaskim graniastosłupa jest pięciokąt PQRTS.

Przykład 2

Rozwiąż

z. 31, s. 262
Przez krawędź podstawy i środek wysokości czworokątnego
ostrosłupa prawidłowego poprowadzono płaszczyznę nachyloną do płaszczyzny podstawy
ostrosłupa pod kątem φ. Wyznaczymy kąt płaski przy wierzchołku tego ostrosłupa.

Rozwiązanie

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku. Punkty E i F są
środkami krawędzi odpowiednio AD i BC, punkt S jest
spodkiem wysokości ostrosłupa.
Zauważmy, że przekrój ostrosłupa jest trapezem równora-
miennym. Zauważmy też, że KF ⊥ BC i FE ⊥ BC, więc
φ = �∢SFK�.
Oznaczmy �EF� = 2a i �SW � = 2�SK� = 2h.
Wyznaczymy kąt płaski α przy wierzchołku ostrosłupa w zależności od danego kąta φ.
Wykorzystamy trzy zależności w różnych trójkątach:

1) w△KSF: tgφ = h
a 2) w△WSF: 4h2 + a2 = �WF�2 3) w△WBF: tg α

2 = a�WF�
Z równości w punkcie 3) wyznaczamy �WF� i podstawiamy do 2).

�WF� = a

tg α2

, czyli �WF�2 = a2

tg2 α2

, więc 4h2 + a2 = a2

tg2 α2

4h2 = a2⎛⎝ 1
tg2 α2

− 1⎞⎠, czyli 4 ⋅ h2a2 = 1
tg2 α2

− 1

4 tg2 φ+ 1 = 1
tg2 α2

i stąd tg α
2 = 1�

4 tg2 φ+ 1
Odp.: Kąt płaski α przy wierzchołku ostrosłupa jest taki, że tg α

2 = 1�
4 tg2 φ+ 1

.

Przykład 3

253
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Zbiór zadań i zestawów maturalnych
poziom rozszerzony

Skuteczny trening w rozwiązywaniu zadań maturalnych 
o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej formie.

• 13 działów podzielonych na 4 zestawy: 
A. Zadania powtórzeniowe,  
B. Zadania zamknięte,  
C. Zadania z kodowaną odpowiedzią,  
D. Zadania otwarte.

• 10 próbnych zestawów maturalnych.

• Odpowiedzi do wszystkich zadań  
i modelowe rozwiązania do zadań  
otwartych umożliwiają sprawdzenie  
poprawności własnych rozwiązań.

MATEMATYKA

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

9. Planimetria
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Planimetria

zob. Vademecum, s. 190–201

Zestaw A. Zadania powtórzeniowe odpowiedzi
– s. 190

1. Punkty P, Q, R są środkami boków trójkąta ABC. Oblicz
pole trójkąta ABC, jeśli pole trójkąta PQR jest równe 5.

A B

C

P

R Q

2. Na rysunku obok DE ∥ BC oraz AB ∥ EF. Pole trójkąta
ADE jest cztery razy większe od pola trójkąta EFC. Ob-
licz:
a) długość odcinka DB, jeżeli ∣AB∣ = 4,
b) stosunek pola czworokąta DBFE do pola trójkąta ABC.

A B

C

D

FE

3. W trójkącie równobocznym ABC na boku BC obrano punkt D taki, że stosunek pola
trójkąta ABD do pola trójkąta ADC wynosi 2

5 . Oblicz:
a) stosunek długości odcinka BD do długości odcinka CD,
b) tangens kąta BAD.

4. W trójkącie ABC o bokach ∣AB∣ = 10, ∣BC∣ = 8 i ∣AC∣ = 6
poprowadzono prostą DE (rysunek obok) równoległą do
boku AC. Oblicz długości odcinków DB i EB, jeżeli prosta
DE podzieliła trójkąt ABC na dwie figury o równych:
a) obwodach, b) polach. A B

C

D

E

5. Punkt S jest punktem przecięcia przekątnych trapezu ABCD (rysunek poniżej).
a) Uzasadnij, że trójkąty ASB i CSD są podobne, a trójkąty
ASD i BSC mają równe pola.
b) Pole trójkąta ASB jest równe 9, a pole trójkąta CSD jest
równe 4. Oblicz pole trapezu.
c) Długości podstaw trapezu wynoszą 5 i 3, a jego pole jest
równe 32. Oblicz pole trójkąta ASD.

A B

CD

S

6. W trapezie równoramiennym ABCD poprowadzono wy-
sokość CE. Oblicz pole trapezu, jeżeli ∣AE∣ = 8 i ∣CE∣ = 3.

A BE

CD

7. Przekątna trapezu równoramiennego ABCD tworzy z dłuższą podstawą AB kąt α, a z ra-
mieniem AD – kąt β. Wyznacz stosunek pola trójkąta ACD do pola trójkąta ABC.
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Zestaw B. Zadania zamknięte odpowiedzi
– s. 190

Wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)
Pole trapezu przedstawionego na rysunku obok jest równe:
A. 10

√
6, B. 10

√
3, C. 6

√
10, D. 6

√
3.

O5 5
√
6

Zadanie 2. (1 pkt)
Stosunek pola koła wpisanego w romb do pola tego rombu wynosi π

8 . Cosinus kąta ostrego
tego rombu jest równy:

A. 1
3 , B. 1

2 , C.
√
2
2 , D.

√
3
2 .

Zadanie 3. (1 pkt)
Pole koła opisanego na sześciokącie foremnym jest o 3π większe od pola koła wpisanego w ten
sześciokąt. Pole tego sześciokąta jest równe:
A. 12

√
3, B. 18

√
3, C. 20

√
3, D. 24

√
3.

Zadanie 4. (1 pkt)
Suma długości przekątnych rombu (rysunek obok) jest równa:
A. 6, B. 7, C. 8, D. 9.

O2,5
1,2

Zadanie 5. (1 pkt)
Dany jest trapez równoramienny opisany na okręgu. Jeśli ramię trapezu ma długość 8 cm, to
obwód trapezu jest równy:
A. 24 cm, B. 28 cm, C. 30 cm, D. 32 cm.

Zadanie 6. (1 pkt)
Dany jest trójkąt ABC, w którym ∣AB∣ = 4, ∣AC∣ = 6, a kąt CAB ma miarę 120○. Obwód tego
trójkąta jest równy:
A. 10+ 2

√
7, B. 10+ 2

√
13, C. 10+ 2

√
17, D. 10+ 2

√
19.

Zadanie 7. (1 pkt)
Dany jest trójkąt ABC, w którym ∣AB∣ = 3

√
5, ∣AC∣ = 2 i cosinus kąta ACB wynosi −4

5 . Promień
okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:

A. 3
√
5

2 , B. 5
√
5

2 , C. 5
√
3

2 , D. 3
√
3

2 .

Zadanie 8. (1 pkt)
Pole trójkąta o bokach 4 cm, 5 cm i 7 cm jest równe:
A. 4

√
3 cm2, B. 4

√
6 cm2, C. 6

√
3 cm2, D. 6

√
6 cm2.
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Zestaw D. Zadania otwarte odpowiedzi
– s. 190
modele
– s. 191

Zadanie 1. (5 pkt)
Przekątna trapezu równoramiennego ma długość 2

√
7 cm, a jego obwód jest równy 16 cm.

Oblicz długości boków trapezu, jeżeli wiadomo, że w ten trapez można wpisać okrąg.

Zadanie 2. (7 pkt)
Wysokości równoległoboku wynoszą 2,4 cm i 4 cm, a jego obwód jest równy 16 cm.
a) Oblicz długości boków równoległoboku.
b) Oblicz cosinus kąta rozwartego między przekątnymi tego równoległoboku.

Zadanie 3. (7 pkt)
Miara jednego z kątów trójkąta jest równa 30○. Pole tego trójkąta wynosi

√
3, a promień okrę-

gu na nim opisanego jest równy 2. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 4. (5 pkt)
Punkt D należy do podstawy AB trójkąta równoramiennego ABC (rysunek
obok). Odcinek AD jest dwa razy dłuższy, a odcinek DC – trzy razy dłuższy
od odcinka DB. Oblicz cosα. Korzystając z tablic trygonometrycznych, podaj
miarę kąta α z dokładnością do 1○.

α
A B

C

DZadanie 5. (5 pkt)
Kąt przy podstawie trapezu równoramiennego ma miarę 30○. Dłuższa podstawa jest równa
6
√
3, a ramię ma długość 3. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trapezie.

Zadanie 6. (7 pkt)
Przekątna trapezu równoramiennego ma długość d i jest nachylona do dłuższej podstawy pod
kątem α. Wykaż, że:
a) pole tego trapezu jest równe 1

2d
2 sin2α,

b) jeżeli w ten trapez można wpisać okrąg, to obwód trapezu jest równy 4d cosα.

Zadanie 7. (6 pkt)
Punkty M i L leżą odpowiednio na bokach AB i AC trójkąta ABC,
przy czym zachodzą równości ∣MB∣ = 2∣AM∣ oraz ∣LC∣ = 3∣AL∣.
Punkt S jest punktem przecięcia odcinków BL i CM. Punkt K jest
punktem przecięcia półprostej AS z odcinkiem BC (rysunek obok).
Pole trójkąta ABC jest równe 660. Oblicz pola trójkątów: AMS,
ALS, BMS i CLS. A M B

C

L
K

S

Zadanie 8. (6 pkt)
Na okręgu o promieniu

√
3 opisano trapez równoramienny ABCD o dłuższej podstawie AB

i krótszej CD. Punkt styczności S dzieli ramię BC tak, że ∣SB∣ = 3∣CS∣. Oblicz:
a) długość ramienia tego trapezu, b) cosinus kąta ABD.
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Zestaw C. Zadania z kodowaną odpowiedzią odpowiedzi
– s. 190

Zakoduj wynik w kratkach umieszczonych obok polecenia.

Zadanie 1. (2 pkt)
Dane są trójkąt ABC i prosta k styczna w punkcie A do okręgu
opisanego na tym trójkącie. Prosta BC przecina prostą k
w punkcie P. Długości odcinków AC, BC i PB zostały
podane na rysunku. Oblicz długość odcinka AB.
Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze
cyfry po przecinku rozwinięcia dzie-
siętnego otrzymanego wyniku.

AP
k

B

C

17

9

12

Zadanie 2. (2 pkt)
Dany jest trapez równoramienny o podstawach 20 cm i 40 cm. W trapez ten można wpisać
okrąg. Pole tego trapezu jest równe a cm2. Zakoduj cyfry: setek, dziesiątek i jedności liczby a.

Zadanie 3. (2 pkt)
Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny jest równy 200. Tangens jednego z jego ką-
tów ostrych wynosi 3

4 . Oblicz odległość między wierzchołkiem kąta prostego a punktem stycz-
ności okręgu z przeciwprostokątną. Zakoduj cyfry: setek, dziesiątek i jedności otrzymanego
wyniku.

Zadanie 4. (2 pkt)
Przekątne równoległoboku mają długości 15 cm i 30 cm, a cosinus kąta między nimi zawartego
jest równy 1

4 . Oblicz obwód tego równoległoboku. Zakoduj cyfrę dziesiątek, cyfrę jedności oraz
pierwszą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Zadanie 5. (2 pkt)
Bok rombu jest równy 3, a jego dłuższa przekątna ma długość 5. Oblicz cosinus kąta ostrego
tego rombu. Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego
wyniku.

Zadanie 6. (2 pkt)
Trapez równoramienny o przekątnej długości 60 opisany jest na okręgu o promieniu 20. Oblicz
obwód tego trapezu. Zakoduj cyfry: setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku.
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NOWE WYDANIE
WIĘCEJ ZADAŃ

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-matematyka-zbior-zadan-i-zestawow-maturalnych-poziom-rozszerzony/
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Arkusze maturalne
poziom rozszerzony

Arkusze maturalne umożliwiające wyćwiczenie umiejętności 
niezbędnych do osiągnięcia dobrego wyniku na egzaminie 
z matematyki w zakresie rozszerzonym.

• Praktyczne informacje o maturze z matematyki 
oraz strategie rozwiązywania zadań maturalnych 
różnego typu pozwalają uczniowi poczuć się pew-
niej przed egzaminem.

• Dzięki arkuszom z egzaminów maturalnych uczeń 
oswaja się z prawdziwą maturą z matematyki.

• 16 próbnych arkuszy maturalnych, w tym 4 arkusze 
ze schematami punktowania, w których uwzględ-
niono wytyczne CKE.

• Odpowiedzi do wszystkich zadań i modelowe  
rozwiązania do zadań otwartych umożliwiają 
sprawdzenie poprawności własnych rozwiązań.

• Kody QR do dodatkowych arkuszy on-line.

• Arkusze CKE z egzaminu maturalnego  
z 2019 roku wraz z odpowiedziami.  

MATEMATYKA
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Odpowiedzi i modele rozwiązań

A
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z
10

Arkusz 10
ZADANIA ZAMKNIĘTE

1 2 3 4 5

D C B C A

ZADANIA OTWARTE

6

1 7 4

Numer
zadania Model rozwiązania

7
(2 p.)

● Wykonanie rysunku pomocniczego i wprowa-
dzenie oznaczeń:
A, B, C – wierzchołki trójkąta,
∣AB∣ = 14, ∣BC∣ = 10, ∣AC∣ = 6,
D – środek boku AB,
α = ∣?BAC∣. A BD

C

7 7

10
6

α

● Skorzystanie z twierdzenia cosinusów dla trójkąta ABC i wyznaczenie cos α:

102 = 62 + 142 − 2 ⋅ 6 ⋅ 14 ⋅ cos α, Twierdzenie 

cosinusów
 

zob.

Vademecum, s. 198więc cos α = 11
14

.

● Wyznaczenie kwadratu długości środkowej CD z twierdzenia cosinusów dla trójkąta ACD:

∣CD∣2 = 72 + 62 − 2 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ cos α = 19.
● Obliczenie ∣CD∣ i podanie odpowiedzi: środkowa poprowadzona z wierzchołka największego kąta ma

długość
√
19.

8
(2 p.)

● Stwierdzenie, że musi być spełniony układ warunków:
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

6
2 − x − x − 3 ⩾ 0
x ≠ 2

.

● Zapisanie nierówności 6
2 − x − x − 3 ⩾ 0 w postaci x(x + 1)

2 − x ⩾ 0, rozwiązanie jej dla x ≠ 2 i podanie
odpowiedzi: D = (−∞;−1⟩ ∪ ⟨0; 2).

9
(3 p.)

● Obliczenie boku kwadratu: 4
√
6.

● Wykonanie rysunku siatki czworościanu i ustalenie, że składa
się ona z równoramiennego trójkąta prostokątnego o przypro-
stokątnej 2

√
6, dwóch przystających trójkątów prostokątnych

o przyprostokątnych 2
√
6 i 4
√
6 oraz trójkąta równoramiennego.

● Ustalenie, że jeśli zacieniowany trójkąt stanowi podstawę czworo-
ścianu, to krawędź boczna wychodząca z wierzchołka kąta proste-
go jest wysokością czworościanu i ma długość 4

√
6.

● Obliczenie objętości czworościanu:

V = 1
3
⋅ 1
2
⋅ (2√6)2 ⋅ 4√6 = 16√6.

2 6

2 6

4 6

4 6

2 6

2 6
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Arkusz 10
ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach 1–5 wybierz poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 p.)
Dana jest funkcja f (x) = ∣x − 3π∣ − ∣x + 3π∣. Które spośród zamieszczonych niżej zdań jest fałszywe?
A. Wykres funkcji f jest symetryczny względem początku układu współrzędnych.
B. Funkcja f jest nierosnąca.
C. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział ⟨−6π; 6π⟩.
D. Zbiór wartości funkcji f jest trzyelementowy.

Zadanie 2. (1 p.)
Równanie x2 + y2 + 2x − 4y + a2 + 1 = 0 opisuje okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy
A. a ∈ {−1, 0, 1} B. a ∈ ⟨−1; 1⟩ C. a ∈ (−2; 2) D. a ∈ ⟨−2; 2⟩

Zadanie 3. (1 p.)
Wielomian w(x) = (x + 2)5(x3 + 8) nie jest podzielny przez wielomian
A. (x + 2)6 B. x2 + 2x + 4 C. x2 − 2x + 4 D. x2 + 4x + 4

Zadanie 4. (1 p.)
Liczba a = (sin 105○ − cos 105○)2 jest równa

A. 1 −
√
3
2

B. 1
2

C. 11
2

D. 1 +
√
3
2

Zadanie 5. (1 p.)
Jeżeli zachodzi równość a − 1

a
= 3
√
2, to wyrażenie a3 − 1

a3
ma wartość

A. 63
√
2 B. 57

√
2 C. 54

√
2 D. 51

√
2
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Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 
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Matura z biologii - wymarzony cel  
Twoich uczniów jest w ich zasięgu.
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Wyselekcjonowane treści 
zgodne z wymaganiami  
podstawy programowej

• Różnorodne formy ujęcia treści (schematy, 
opisy, tabele, ilustracje) pomagają powtó-
rzyć i usystematyzować rozległą wiedzę.

• Przystępny i przejrzysty sposób przedsta-
wiania trudnych procesów ułatwia zrozu-
mienie ich przebiegu.

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

Vademecum

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:
• zadań maturalnych CKE z kluczem  

odpowiedzi podzielonych na działy,

• filmów z doświadczeniami wraz z opisami  
ich przebiegu, 

• animacji procesów biologicznych, 

• dodatkowych zadań z genetyki i doświadczeń, 

• kalendarza przygotowań maturalnych,

• fiszek zawierających najważniejsze terminy biologiczne. 

Umożliwia budowanie bazy wiedzy, zrozumienie trudnych procesów, 
nauczenie łączenia wiedzy z różnych działów, poznanie specyfiki zadań 
maturalnych i nabranie wprawy w ich rozwiązywaniu.

BIOLOGIA
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III. Anatomia i fizjologia człowieka

Antagonistyczne działanie hormonów  

Regulacja wydzielania tyroksyny i trijodotyroniny Regulacja wydzielania kortyzolu

hormon uwalniający 
(tyreoliberyna – TRH)

hormon uwalniający  
(kortykoliberyna)

podwzgórze podwzgórze

przysadka przysadka

tarczyca (gruczoł docelowy) kora nadnerczy

hormon tropowy  
(tyreotropina –TSH)

hormon tropowy –  
kortykotropina (ACTH)

tyroksyna (T4) i trijodotyronina (T3) 
(hormony gruczołu docelowego) kortyzol

+ +

+ +

+ +

–

–

– –

– –

Hormony kataboliczne i anaboliczne wykazują często działanie antagonistyczne (przeciwstawne).

Antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu
Glukoza to jeden z produktów trawienia, który jest wchłaniany do krwi w  jelicie cienkim. Insulina sty-
muluje transport glukozy z krwi do tkanek oraz kontroluje syntezę glikogenu i  triglicerydów. W stanie 
głodu w wątrobie zachodzi rozkład glikogenu pod wpływem glukagonu, dzięki czemu jest utrzymywany 
właściwy poziom glukozy.

Podział hormonów ze względu na wywoływane skutki metaboliczne 
Hormony kataboliczne – nasilają procesy rozkładu i pozyskiwania energii, np. glukagon, tyroksyna.
Hormony anaboliczne – nasilają procesy syntezy, np. insulina, testosteron.
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I. Biochemiczne podstawy życia. Komórka

Przebieg fazy zależnej od światła

1    Pod wpływem światła cząsteczka wody ulega fotolizie, czyli rozkładowi do dwóch elektronów, dwóch protonów 
oraz jednego atomu tlenu.

2    Dwie cząsteczki chlorofilu a znajdujące się w centrum reakcji fotosystemu II odbierają energię pobudzenia 
od barwników antenowych i uwalniają dwa elektrony. Dzięki temu cząsteczki te stają się silnymi utleniaczami 
i przyjmują elektrony uwolnione w wyniku fotolizy wody.

3    Elektrony pochodzące z centrum reakcji fotosystemu II są odbierane przez pierwotny akceptor elektronów 
i  przekazywane na łańcuch przenośników elektronów uszeregowanych według wzrastającego potencjału  
redoks.

4    W centrum reakcji fotosystemu I dwie cząsteczki chlorofilu a odbierają energię pobudzenia od barwników 
antenowych i uwalniają dwa elektrony. Dzięki temu stają się silnymi utleniaczami i przyjmują elektrony przeka-
zywane przez łańcuch przenośników z fotosystemu II. 

5    Elektrony z centrum reakcji fotosystemu I są odbierane przez pierwotny akceptor elektronów i przekazywa-
ne na łańcuch przenośników elektronów. Ich ostatecznym akceptorem jest NADP+, który ulega redukcji do 
NADPH + H+. W ten sposób powstaje pierwszy składnik siły asymilacyjnej.

6    Transportowi elektronów z cząsteczki wody na NADP+ towarzyszy wytworzenie gradientu protonów w poprzek 
błony tylakoidu. Wewnątrz tylakoidu znajdują się protony pochodzące z fotolizy wody oraz protony przetranspor-
towane ze stromy przez przenośniki łańcucha elektronów. Gradient protonowy jest siłą napędową fosforylacji 
fotosyntetycznej – syntezy ATP z ADP i Pi zachodzącej z udziałem kompleksu enzymatycznego – syntazy ATP. 
W ten sposób powstaje drugi składnik siły asymilacyjnej.

Uporządkowany przepływ elektronów w błonie tylakoidu jest możliwy dzięki temu, że przenośniki elektro-
nów są uszeregowane według wzrastającego potencjału redoks (powinowactwa do elektronów). Każdy 
kolejny przenośnik jest coraz lepszym utleniaczem, przyjmuje więc elektrony od poprzedniego przeno-
śnika, czyli ulega redukcji.

W skład każdego fotosystemu wchodzą barwniki antenowe – chlorofile i karotenoidy – oraz centrum 
reakcji fotochemicznej, czyli para zmodyfikowanych cząsteczek chlorofilu a. Chlorofil a  tworzący  
centrum reakcji fotosystemu I wykazuje maksimum absorpcji przy 700 nm (P-700), natomiast chlorofil 
a tworzący centrum reakcji fotosystemu II – przy 680 nm (P-680). Cząsteczki barwników antenowych po 
absorpcji światła przechodzą ze stanu podstawowego w stan wzbudzony. Wzbudzenie to jest przekazy-
wane na cząsteczki chlorofilu a tworzące centrum reakcji. W efekcie z każdej cząsteczki chlorofilu a zo-
staje wybity jeden elektron. Wybite elektrony są przekazywane na pierwotny akceptor elektronów. 

H+

H+

    NaDP++ 2 H+  NaDPH + H+ 

H+

½ o2  + 2  H2o H+H+ H+

HH+++H

energia
świetlna

energia
świetlna

PS ii

fotoliza wody:

droga elektronów
droga protonów

błona 
tylakoidu

WNĘTRZE TYLAKOIDU

aDP + Pi

STROMA

PS i

atP
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Budowa układu wydalniczego

10. UKŁAD WYDALNICZY

10.1. Budowa i funkcje układu wydalniczego 
Układ wydalniczy odpowiada za usuwanie z organizmu niepotrzebnych produktów przemiany materii 
i substancji szkodliwych, reguluje gospodarkę wodno-mineralną organizmu oraz bierze udział w wytwa-
rzaniu niektórych hormonów.

Produkty przemiany materii  

 

Do produktów przemiany materii wydalanych przez układ wydalniczy należą:
mocznik – produkt rozkładu aminokwasów,
kwas moczowy – produkt rozkładu zasad purynowych,
pochodne barwników żółciowych – produkty rozkładu hemoglobiny,
woda – produkt rozkładu m.in. węglowodanów i tłuszczów,
sole mineralne – produkty przemian związków nieorganicznych.

Układ wydalniczy składa się z parzystych nerek oraz dróg moczo-
wych, do których należą: parzyste moczowody, pęcherz moczowy 
i cewka moczowa.

Zob. też: cykl 
mocznikowy, s. 92
nukleotydy, s. 37–38

 Nerka oczyszcza osocze krwi ze zbędnych substancji oraz 
produkuje mocz.
 Moczowód jest przewodem odprowadzającym mocz z nerki  
do pęcherza moczowego.
 Pęcherz moczowy czasowo magazynuje mocz spływający 
z moczowodów.
 Cewka moczowa jest przewodem wyprowadzającym mocz 
z organizmu, a u mężczyzn również przewodem wyprowadzają-
cym nasienie. 

Budowa nerki
W nerce wyróżnia się dwie warstwy: zewnętrzną – korę nerki – i wewnętrzną – rdzeń nerki. Rdzeń nerki 
jest zbudowany z piramid nerkowych, pomiędzy które wchodzi kora tworząca słupy nerkowe.

Budowa nerki. 

torebka 
włóknista 
nerki 

Kora nerkowa jest zewnętrzną  
warstwą narządu. 

Rdzeń nerkowy to wewnętrzna 
warstwa narządu. Składa 
się ze stożków nazywanych 
piramidami nerkowymi.

Słupy nerkowe to fragmenty 
kory wnikające do rdzenia. 

Miedniczka nerkowa to rozszerzony 
początek moczowodu, zagłębiony 
we wnęce nerki, do którego spływa 
mocz z kielichów nerkowych.  

Tętnica nerkowa doprowadza 
krew do nerki.

Żyła nerkowa odprowadza 
przefiltrowaną krew z nerki. 

Piramidy nerkowe są stożkowatymi 
elementami rdzenia. 

Kielichy nerkowe to wyrostki 
miedniczki nerkowej w kształcie 
lejków, które zbierają mocz spły-
wający z piramid nerkowych. 

moczowód

nerka

moczowód

pęcherz 
moczowy

cewka 
moczowa
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I. Biochemiczne podstawy życia. Komórka

Faza niezależna od światła – cykl Calvina
Faza niezależna od światła polega na wykorzystaniu siły asymilacyjnej do wytworzenia związków  
organicznych z CO2. Faza ta zachodzi w stromie chloroplastów, w której znajdują się enzymy katalizujące 
kolejne etapy cyklu: karboksylację, redukcję i regenerację.

wtórne produkty fotosyntezy  
(m.in. glukoza, aminokwasy, kwasy tłuszczowe)

 Karboksylacja polega na przyłączeniu CO2 do 5-węglowego akceptora – rybulozo-1,5-bisfosforanu 
(RuBP) z  udziałem enzymu karboksylazy rybulozobisfosforanowej (RuBisCO). W  wyniku tej reakcji  
powstaje nietrwały 6-węglowy związek (C6), który rozpada się na dwie cząsteczki kwasu 3-fosfoglicery-
nowego (C3).
 Redukcja polega na redukcji kwasu 3-fosfoglicerynowego do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (C3) elek-
tronami pochodzącymi z NADPH + H+, przy udziale energii z rozkładu ATP. Aldehyd 3-fosfogliceryno-
wy jest pierwotnym produktem fotosyntezy, wykorzystywanym do syntezy wtórnych produktów  
fotosyntezy, czyli związków organicznych niezbędnych komórce.
 Regeneracja polega na odtworzeniu akceptora CO2. Substratem do syntezy rybulozo-1,5-bisfosforanu 
jest aldehyd 3-fosfoglicerynowy.

karboksylacja

CYKl CalVINa

regeneracja redukcja

3 Co²

kwas 3-fosfoglicerynowy

związek pośredni

aldehyd 3-fosfoglicerynowy

aldehyd 3-fosfoglicerynowy

aldehyd 3-fosfoglicerynowy

rybulozo-1,5-bisfosforan
(akceptor CO²)

pierwotny produkt fotosyntezy

 6 atP 3 aDP

 3 atP

 6 NaDPH + H
+
 

 6 NaDP
+

 6 aDP 

6 x C3

6 x C3

3 x C6

3 x C5

 C3

5 x C3

Fosforylacja fotosyntetyczna

Fosforylacja cykliczna Fosforylacja niecykliczna

•  Przebiega z udziałem fotosystemu I.
•  Prowadzi do wytworzenia ATP.
•  Zachodzi np. w warunkach niedo-

boru wody.

• Przebiega z udziałem dwóch fotosystemów: I i II.
• Prowadzi do wytworzenia ATP i NADPH + H+.
• Produkt uboczny: tlen pochodzący z rozkładu wody.

+

H +

 PS II PS I
NADP

NADPH + H+ADP ATP

H2O

o2

przenośniki
e

przenośniki
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ee

H +

H+

PS I

ADP ATP

przenośniki
e

e

H+

H+

+

H +

 PS II PS I
NADP

NADPH + H+ADP ATP

H2O
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przenośniki
e

przenośniki
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H +

H+

PS I

ADP ATP

przenośniki
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Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

VADEMECUMBIOLOGIA

• Odnośniki do powiązanych treści oraz  
porównania pomagają rozwinąć umiejęt-
ność łączenia wiedzy z różnych działów. 

• Biologia w medycynie – linki oraz kody QR 
przekierowują do dodatkowych treści  
medycznych.

• Wskazówki dla maturzystów to zbiór prak-
tycznych porad dotyczących przygotowań 
maturalnych i sposobów rozwiązywania 
różnych typów zadań. 

• Zadania krok po kroku, opatrzone wska-
zówkami, pomogą uczniowi w samodzielnym 
opanowaniu umiejętności rozwiązywania 
różnych typów zadań maturalnych.

Sposób na łączenie wiedzy 
z różnych działów 

Praktyczne wskazówki  
oraz przykładowe zadania 
rozwiązane krok po kroku

1 Zadania egzaminacyjne – są na nie sposoby!
Na egzaminie maturalnym z biologii obowiązuje parę zasad, których musisz przestrzegać, by 
uniknąć przykrych niespodzianek. Najważniejsza z nich brzmi: Musisz rozumieć, czego dotyczą 
zadania egzaminacyjne. 

Czytaj uważnie treść poleceń

1.  Przeczytaj polecenie powoli. Zwróć uwagę na to, czy do zadania dołączono schemat, tabelę lub wykres, 
na których podstawie możesz je wykonać.

2.  Dla ułatwienia podkreśl w poleceniu czynności, które musisz wykonać. Pamiętaj, że o sposobie udzie-
lenia odpowiedzi do danego zadania decyduje czasownik operacyjny użyty w poleceniu.

3. W zadaniach zamkniętych zapisuj lub zaznaczaj tyle odpowiedzi, ile od Ciebie wymagają.

4. Na koniec sprawdź, czy udzielona przez Ciebie odpowiedź na pewno jest zgodna z poleceniem. 

Poznaj czasowniki operacyjne 
Znajomość czasowników operacyjnych, którymi rozpoczynają się polecenia maturalne, pozwoli Ci unik-
nąć błędów związanych z udzielaniem odpowiedzi. 

Przeobrażenie zupełne.

Podlewanie roślin roztworami nawozów o zbyt wysokim stężeniu może spowodować zwięd-
nięcie roślin, ponieważ korzenie rośliny zamiast pobierać wodę, będą ją tracić na drodze 
osmozy. Roślina będzie w stanie suszy fizjologicznej.

 

Wskazówki dla maturzystów

Podaj nazwę typu przeobrażenia występującego w cyklu rozwojowym pchły ludzkiej.

Wyjaśnij, dlaczego podlewanie roślin roztworami nawozów o zbyt wysokim stężeniu może 
skutkować ich zwiędnięciem.

1. Nazwij, zapisz, wymień, podaj
W odpowiedzi wystarczy wpisać jedną lub kilka nazw albo krótkie zdanie. Nie musisz nic tłumaczyć ani 
wyjaśniać, gdyż nie otrzymasz za to punktów, a dodatkowe informacje mogą świadczyć o braku zrozumie-
nia polecenia.

2. Wyjaśnij
W odpowiedzi musisz przedstawić zależność lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe 
między określonymi procesami czy zjawiskami. Pamiętaj, aby odróżnić przyczynę od skutku.

Najczęściej stosowane czasowniki i przykłady pytań maturalnych

3. Opisz 
Twoje zadanie polega na przedstawieniu w paru zdaniach przebiegu np. jakiegoś procesu czy doświad-
czenia zapisanego w zadaniu w postaci tabelki, schematu czy rysunku. Nie musisz tu wyjaśniać istnieją-
cych zależności przyczynowo-skutkowych.

8
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Zadanie 1. (0–3)
Obrzęk płuc jest stanem zagrażającym życiu, związanym bezpośrednio z niewydolnością krążenia. Głów-
nym objawem choroby jest silna, bardzo szybko narastająca duszność. Towarzyszyć jej mogą m.in.: si-
nienie skóry, zmiany ciśnienia tętniczego krwi i kaszel. Do obrzęku płuc dochodzi wtedy, gdy odpływ krwi 
z naczyń płucnych jest utrudniony, np. w przypadku niewydolności komorowej, kiedy serce nieefektywnie 
pompuje krew z płuc do naczyń obwodowych. Zalegająca w naczyniach płucnych krew zaczyna przedo-
stawać się w postaci płynu przesiąkowego do światła pęcherzyków płucnych, co uniemożliwia sprawną 
wymianę gazową.

a)  Określ, niewydolność której z  komór serca powoduje obrzęk płuc. Uzasadnij swoją odpowiedź 
jednym argumentem.

b)  Oceń poprawność poniższych stwierdzeń dotyczących niewydolności prawokomorowej lub 
lewokomorowej. Wpisz znak X w odpowiednie miejsca tabeli.

PRAWDA FAŁSZ

1. Niewydolność lewej komory serca prowadzi do obrzęków w obrę-
bie dolnej części ciała, głównie nóg.

2. Niewydolność prawej komory serca powoduje zastój krwi w obwo-
dowych naczyniach żylnych.

3. Niewydolność prawej lub lewej komory serca może być spowodo-
wana zawałem serca.

c) Wyjaśnij, dlaczego podczas leczenia obrzęku płuc podaje się choremu leki moczopędne. 

Przykład

Rozwiązanie podpunktu a

Krok 1.    Uważnie przeczytaj polecenie z podpunktu a. Podkreśl w nim czynności, które masz wykonać.

Określ, niewydolność której z komór serca powoduje obrzęk płuc. Uzasadnij swoją odpowiedź jednym ar-
gumentem.

Twoim zadaniem jest określenie, czy obrzęk płuc jest spowodo-
wany niewydolnością prawej, czy lewej komory serca, oraz po-
danie jednego argumentu potwierdzającego Twoją odpowiedź. 
Do udzielenia poprawnej odpowiedzi niezbędna będzie Ci wiedza 
dotycząca małego i dużego obiegu krwi.

Zadania krok po kroku
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Zauważ, że w poleceniu określono do-
kładnie, ile masz podać argumentów. 
Nie pisz więc wszystkiego, co wiesz 
na dany temat. Wybierz jeden, pewny 
Twoim zdaniem, argument.
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Krok 2.   Przypomnij sobie, w jaki sposób krew płynie w dużym i małym krwiobiegu i jaką rolę odgrywa 
każdy krwiobieg.

Krwiobieg duży rozpoczyna się w lewej komorze serca. Stąd krew wypływa aortą, przepływa przez wszystkie 
narządy i dociera do prawego przedsionka serca. Krwiobieg ten zapewnia wszystkim komórkom organizmu 
stałą dostawę tlenu i usuwa z nich produkty przemiany materii.
Krwiobieg mały (płucny) rozpoczyna się w prawej komorze serca. Stąd krew płynie do płuc, a z nich do le-
wego przedsionka serca. Krwiobieg ten umożliwia wymianę gazową między krwią a płucami, dzięki czemu 
zapewnia utlenowanie krwi.

Krok 3.   Zastanów się, jaki efekt w przepływie krwi przez płuca wywoła osłabienie pracy (niewydolność) 
prawej komory, a jaki – osłabienie lewej komory serca.

Prawa komora pompuje krew do płuc, więc osłabienie jej pracy będzie skutkować mniejszym napływem krwi 
do płuc.
Lewa komora pompuje napływającą z płuc krew do naczyń obwodowych. Osłabienie jej pracy będzie skut-
kować zaleganiem krwi w płucach. Wynika to z faktu, że prawa komora, która pracuje normalnie, pompuje 
do płuc stałą objętość krwi, natomiast lewa komora, która jest osłabiona, nie jest w stanie w tym samym 
tempie przepompować tej objętości krwi do naczyń obwodowych. 

Na podstawie powyższych informacji wybierz komorę, której niewydolność jest odpowiedzialna za po-
wstawanie obrzęku płuc. Jako argument uzasadniający Twój wybór podaj, jaką rolę odgrywa ta komora 
w krwioobiegu oraz czym będzie skutkować osłabienie jej pracy.

Krok 4.   Sformułuj odpowiedź.

Odpowiedź: Obrzęk płuc jest spowodowany niewydolnością lewej komory serca, ponieważ to ona pom-
puje krew napływającą z płuc do naczyń obwodowych. Niewydolność tej komory spowoduje więc zalega-
nie krwi w naczyniach płucnych, a w konsekwencji – obrzęk płuc.

Rozwiązanie podpunktu b

Krok 1.    Przeczytaj uważnie polecenie z podpunktu b. Podkreśl w nim czynności, które masz wykonać.

Oceń poprawność poniższych stwierdzeń dotyczących niewydolności prawokomorowej lub lewokomorowej. 
Wpisz znak X w odpowiednie miejsca tabeli.

Twoim zadaniem jest ustalenie, czy każde z wymienionych w tabeli stwierdzeń jest prawdziwe, czy fałszywe. 

Krok 2.   Przeanalizuj pierwsze stwierdzenie.

Niewydolność lewej komory serca prowadzi do obrzęków w obrębie dolnej części ciała, głównie nóg.

Zastanów się, czy jest to zgodne z prawdą. 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w podpunkcie a niewydolność lewej komory jest odpowiedzialna za po-
wstanie obrzęku płuc. Osłabienie pracy lewej komory powoduje niedostateczne wypompowanie krwi do 
komórek organizmu i zaleganie krwi w płucach. Nie może więc prowadzić do powstania obrzęków nóg. 

Stwierdzenie pierwsze jest zatem fałszywe.

Odpowiedź: Wpisz X w kolumnie FAŁSZ.

Krok 3.   Przeanalizuj drugie stwierdzenie.

Niewydolność prawej komory serca powoduje zastój krwi w obwodowych naczyniach żylnych.

Prawa komora odpowiada za tłoczenie krwi napływającej z  krążenia obwodowego do płuc. Osłabienie jej 
pracy spowoduje niedostateczny przepływ krwi do płuc i zaleganie krwi w krążeniu obwodowym. 

Stwierdzenie drugie jest więc prawdziwe.

Odpowiedź: Wpisz X w kolumnie PRAWDA.
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Układ mięśniowy. Mięśnie szkieletowe 
Układ mięśniowy tworzą wszystkie mięśnie ciała: mięśnie szkieletowe, mięśnie gładkie oraz mię-
sień sercowy. Mięśnie szkieletowe stanowią czynną część aparatu ruchu. Mięśnie gładkie występują 
w ścianach narządów wewnętrznych, np. w ścianie przełyku, żołądka i jelit, gdzie odpowiadają głównie 
za przesuwanie treści pokarmowej przez przewód pokarmowy. Skurcze mięśnia sercowego pompują 
krew do naczyń krwionośnych.   

2.2. Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego

 

 Funkcje wybranych mięśni szkieletowych wynikające z położenia tych mięśni

Mięśnie Funkcje
głowy • Odpowiadają za mimikę. 

• Umożliwiają poruszanie gałką oczną, językiem, szczękami i żuchwą.

szyi • Umożliwiają ruchy głowy.

klatki piersiowej • Uczestniczą w ruchach oddechowych klatki piersiowej.
• Umożliwiają poruszanie kończynami górnymi.

brzucha • Pomagają utrzymać pionową postawę ciała.
• Uczestniczą w ruchach tułowia.
• Tworzą tłocznię brzuszną, aktywną podczas porodu, oddawania kału i moczu.

grzbietu • Pomagają utrzymać pionową postawę ciała.
• Uczestniczą w ruchu ramion, łopatek i żeber.

kończyny górnej • Umożliwiają wykonywanie ruchów przez kończynę górną.

kończyny dolnej • Umożliwiają wykonywanie ruchów przez kończynę dolną.

mięsień 
czwo ro bocz ny

mięsień  
na ra mien ny

mięsień  
podgrzebieniowy

mięsień naj szer szy 
grzbie tu

mięsień skośny  
zewnętrzny brzucha
mięsień po ślad ko wy 
wiel ki

mięsień dwu gło wy  
uda

mięsień brzuchaty łyd ki

mięsień strzałkowy długi

ścięgno Achillesa

mięsień trój gło wy  
ra mie nia (triceps)

brzusiec potyliczny 
mięśnia potyliczno- 
-czołowego

mięsień pro sty  
brzu cha

mięsień ra mien no - 
-pro mie nio wy

mięsień 
czworogłowy uda

mięsień 
krawiecki

mięsień 
pisz cze lo wy 

przed ni

mięsień pier sio wy 
więk szy

mięsień 
skroniowy

mięsień mostkowo- 
-obojczykowo-sutkowy

mięsień dwu gło wy  
ra mie nia (biceps)

Zob. też: porównanie 
mięśni ze względu 
na budowę tkankową,  
s. 186Wybrane mięśnie szkieletowe człowieka.
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III. Anatomia i fizjologia człowieka

Budowa mięśnia szkieletowego

Mięsień szkieletowy jest zbudowany z brzuśca, 
który jest przytwierdzony do kości za pomocą 
ścięgien. W niektórych mięśniach brzusiec 
jest podzielony na części, tzw. głowy. Z tego 
względu mięśnie szkieletowe dzieli się na dwu-
głowe, trójgłowe i czworogłowe. 

 

 Hierarchiczna budowa mięśnia szkieletowego

brzusiec

pęczek włókien 
mięśniowych

włókno mięśniowe

miofibryla

miofilamenty grube

miofilamenty cienkie

tkanka łączna

linia Z

tropomiozyna

troponina

cząsteczki 
aktyny

siateczka  
sarkoplazmatyczna

głowa miozyny

brzusiec

Budowa mięśnia szkieletowego.

ścięgno

Brzusiec składa się z pęczków włókien mięśniowych oddzie-
lonych tkanką łączną. Każde włókno mięśniowe jest otoczone 
błoną komórkową – sarkolemą. Sarkolema tworzy liczne wpu-
klenia do wnętrza włókien, zwane kanalikami T. Kanaliki T łączą 
się wewnątrz włókien z cysternami silnie rozbudowanej siateczki 
śródplazmatycznej gładkiej – siateczki sarkoplazmatycznej, 
w której są magazynowane jony wapnia. Wnętrze włókna 
mięśniowego wypełniają włókienka kurczliwe – miofibryle – 
zbudowane z miofilamentów cienkich i grubych. W skład 
miofilamentów cienkich wchodzą białka: aktyna, troponina 
i tropomiozyna, natomiast w skład miofilamentów grubych 
wchodzi białko miozyna. Miofilamenty cienkie są przy-
czepione jednym końcem do struktury zwanej linią Z. 

Tkanka mięśniowa poprzecznie 
prążkowana szkieletowa (zdjęcie spod 
mikroskopu optycznego).

Biologia
w medycynie

http://edulinki.pl/starzenie_ 
a_miesnie

Mięśnie szkieletowe a starzenie się 
organizmu

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-biologia-vademecum/
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Zadania i arkusze maturalne

• Przykładowe zadania rozwiązane krok po 
kroku na początku każdego działu pokazu-
ją, jak udzielać prawidłowych odpowiedzi.

• Zadania łączące wiedzę z różnych działów 
oraz z doświadczeniami pomagają uczniom 
opanować umiejętność rozwiązywania tego 
typu zadań na egzaminie maturalnym.

• Najtrudniejsze zadania – oznaczone 
gwiazdką – ułatwią uczniom osiągnięcie 
najlepszego wyniku na maturze.

• Cztery arkusze maturalne  umożliwiają 
uczniom sprawdzenie poziomu 
 przygotowania do egzaminu z biologii  
i pomagają oswoić się z jego formułą.

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

BIOLOGIA

Zbiór zadań typu maturalnego pogrupowanych w działy 
 umożliwia systematyczne ćwiczenie wszystkich umiejętności 
biologicznych sprawdzanych na maturze.
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Arkusz maturalny 2
Zadanie 1.
Białka wiążące się z DNA regulują ekspresję genów. W komórkach eukariotycznych szeroko rozpowszech-
nione są białka z domeną palca cynkowego, które pełnią m.in. funkcję czynników transkrypcyjnych. Pa-
lec cynkowy jest funkcjonalnym fragmentem cząsteczki. Za jego pomocą następuje związanie się białka 
z kwasem nukleinowym.

Rysunek przedstawia palec cynkowy, który pełni jednocześnie funkcję receptora oraz czynnika transkryp-
cyjnego w mechanizmie działania niektórych hormonów. 

Zadanie 1.1. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie charakteryzowały białko, którego fragment przedsta-
wiono na rysunku. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
Białko z domeną palca cynkowego należy do grupy białek (prostych / złożonych).
Końce N i C białka oznaczają odpowiednio wolną grupę (karboksylową / aminową) i wolną grupę (karbok-
sylową / aminową).
W strukturze (drugorzędowej / trzeciorzędowej) domeny palca cynkowego występują dwa odcinki (α-helisy / 
β-harmonijki). 

Zadanie 1.2. (0–1)
Określ rolę czynników transkrypcyjnych w ekspresji genów.

Zadanie 1.3. (0–1)
Określ, która grupa hormonów, pod względem budowy chemicznej, wiąże się z przedstawionym  
na rysunku palcem cynkowym. Odpowiedź uzasadnij.

Zn

Zn

C

N

Źródło: T.A. Brown, Genomy, Warszawa 2009, s. 301.
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b) Określ, czy postawiona hipoteza została potwierdzona. Odpowiedź uzasadnij.

c) Podaj numery naczyń zawierających próby kontrolne. 

d)  Określ, ile nasion pieprzycy powinni wysiać uczniowie w naczyniach z próbą kontrolną, jeżeli mieli 
w sumie do wysiania 250 nasion. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2. (0–2)  
Przeprowadzono badania dotyczące strategii pokarmowych gatunków chrząszczy występujących w Wiel-
kiej Brytanii. Preferencje pokarmowe chrząszczy zostały ustalone na podstawie określenia składu gatun-
kowego materiału zebranego w terenie. Wynik badania został przedstawiony na wykresie. 

pasożyty
zwierząt (21,5%)

drapieżniki (3,9%)

saprofagi (35,1%)

pasożyty roślin (35,6%)

roślinożercy (3,8%)

Źródło: J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Warszawa 2012, s. 357.

a)  Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących przeprowadzonych badań. Wpisz znak X 
w odpowiednie miejsca tabeli. 

PRAWDA FAŁSZ

1. Prawidłowo sformułowany problem badawczy do przeprowadzonych badań 
to: W Wielkiej Brytanii chrząszcze przyjmują różne strategie pokarmowe.

2. Najrzadziej występującą strategią pokarmową chrząszczy w Wielkiej Bryta-
nii jest drapieżnictwo.

3. Żywymi tkankami roślinnymi żywi się nieco ponad 39% chrząszczy wystę-
pujących w Wielkiej Brytanii.

b) Zaznacz zdanie prawidłowo opisujące metodę, według której przeprowadzono opisane badania.
A.  Badania prowadzono metodą eksperymentu, a naukowcy nie wpływali w żaden sposób na badane 

chrząszcze.
B.  Badania prowadzono metodą eksperymentu, a czynnikiem zmienianym przez naukowców był po-

karm chrząszczy.
C.  Badania prowadzono metodą obserwacji, a  naukowcy nie wpływali w  żaden sposób na badane 

chrząszcze.
D.  Badania prowadzono metodą obserwacji, a czynnikiem zmienianym przez naukowców był pokarm 

chrząszczy.
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Zadanie 2.
Rysunek przedstawia transport glukozy w komórkach nabłonka jelitowego.

Zadanie 2.1. (0–1)
Określ, w której części jelita znajduje się nabłonek zbudowany z komórek przedstawionych na rysun-
ku. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2.3. (0–1)
Określ funkcję połączeń zamykających, które występują w nabłonku jelitowym.

 

Zadanie 2.2. (0–1)
Podaj dwie różnice między transportem glukozy ze światła jelita do komórki nabłonka jelitowego 
a transportem glukozy z komórki nabłonka jelitowego do płynu zewnątrzkomórkowego.

1. 

2. 

Na+

Na+

Na+

K+

glukoza

glukoza

glukoza

duże
stężenie
glukozy

małe

małe

światło
jelita

nabłonek
jelita

połączenie
zamykające

pompa Na  -K

płyn
zewnątrzkomórkowy

++
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Zadanie 3. (0–5)   
W komórkach liści kakaowca właściwego w warunkach naturalnych żyją endofityczne grzyby. Zasiedlają 
one liście po wykiełkowaniu siewek. Naukowcy przeprowadzili następujący eksperyment – wyhodowali 
w laboratorium siewki kakaowca, a następnie do części z nich dodali endofityczne grzyby. Następnie za-
szczepili siewki gatunkiem protista, który powoduje uszkodzenia, a nawet zamieranie liści. Wyniki ekspe-
rymentu przedstawiono w poniższej tabeli.

Próba nr 1 Próba nr 2

E– P+ E+ P+

Zamieranie liści (w %) 24 9

Zniszczenia powierzchni liści (w %) 15,5 8

                                                     Na podstawie: N.A. Campbell (red.), Biologia, Poznań 2012, s. 648.

a)  Na podstawie danych z  tabeli narysuj wykres słupkowy (kolumnowy) przedstawiający procent 
zniszczenia powierzchni liści kakaowca w każdej z prób.

b)  Wybierz dwa prawidłowo sformułowane problemy badawcze i dwie prawidłowo sformułowane hi-
potezy. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca.

A. Endofity żyjące w kakaowcu zwiększają uszkodzenia liści wywołane przez patogeny.
B.  Badania nad rolą odgrywaną przez endofity zasiedlające kakaowiec podczas obrony tej rośliny przed 

patogenami.
C. Czy endofity pomagają kakaowcom w walce z patogenami?
D.  Wpływ endofitów zasiedlających kakaowiec na stopień uszkodzeń jego liści w  wyniku zarażenia  

patogenem.
E. Endofity mają wpływ na walkę kakaowca z patogenami.

Prawidłowo sformułowane problemy badawcze: 

Prawidłowo sformułowane hipotezy: 

c) Na podstawie analizy danych z tabeli sformułuj jeden wniosek wynikający z doświadczenia.

E– P+ – endofit nieobecny, patogen obecny
E+ P+ – endofit obecny, patogen obecny

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-Biologia-zadania-i-arkusze-maturalne/
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Tuż przed egzaminem

Szybka powtórka krótko przed maturą. Publikacja ułatwiająca 
usystematyzowanie i utrwalenie najważniejszych wiadomości 
i umiejętności.

• Podanie najważniejszych treści w postaci 
schematów i tabel porównawczych oraz 
wyraźne oznaczenie pojęć biologicznych 
ułatwia ich odnajdywanie i powtarzanie.

• Zadania krok po kroku pokazują uczniom, 
jak wykorzystać nabytą wiedzę do roz-
wiązywania poszczególnych typów zadań 
maturalnych.

• Linki oraz kody QR przekierowujące do ani-
macji, filmów z doświadczeniami oraz dodat-
kowych zadań stanowią doskonałą pomoc 
w opanowaniu obszernego materiału.

• Odnośniki do treści znajdujących się w in-
nych działach ułatwiają korelowanie wiedzy.

BIOLOGIA

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji.
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Podczas przechowywania owoców 
w  chłodni proces oddychania nie 
zostaje w nich przerwany. Intensyw-
ność oddychania zależy od warun-
ków, w  jakich przechowuje się owo-
ce. W tabeli przedstawiono zależność 
intensywności oddychania od tem-
peratury przechowywania różnych 
rodzajów owoców.

a) Skonstruuj wykres liniowy przedstawiający zależność intensywności od-
dychania jabłek i śliwek od temperatury ich przechowywania.

b) Sformułuj wniosek dotyczący zależności między temperaturą przecho-
wywania owoców a intensywnością ich oddychania.

Przykład 

Zadanie krok po kroku

Rozwiązanie podpunktu a

  Krok 1.    Uważnie przeczytaj polecenie z podpunktu a. Podkreśl w nim czyn-
ność, którą masz wykonać.
Skonstruuj wykres liniowy przedstawiający zależność intensywności oddychania 
jabłek i śliwek od temperatury ich przechowywania. 

Twoim zadaniem jest przedstawienie danych liczbowych dotyczących jabłek 
i śliwek w postaci wykresu liniowego.

  Krok 2.    Rozpocznij od ustalenia, jak powinny być opisane osie wykresu. 
Pamiętaj, że musisz uwzględnić dwa parametry: intensywność oddychania 
i temperaturę. Zastanów się, który z tych dwóch parametrów jest zmienną 
zależną, a który – zmienną niezależną.
Parametrem niezależnym jest temperatura, dlatego musisz przyporządkować ją 
do osi X. Intensywność oddychania jest zależna od temperatury, dlatego jej war-
tości przedstaw na osi Y.

  Krok 3.    Narysuj osie X i Y w odpowiednich skalach. Aby to zrobić, odczytaj 
z tabeli, jakie są najniższe i najwyższe wartości obu parametrów.

Zadanie z analizą danych liczbowych i konstruowaniem wykresu

I. Biochemiczne podstawy życia. Komórka
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Rodzaj 
owoców

Wydzielanie CO2  
[kg/100 t/24 godz.]

0°C 5°C 10°C 15°C

Jabłka 7 12 17 22

Maliny 43 74 132 197

Śliwki 5 10 18 29

Truskawki 29 38 118 170

Zobacz zadanie 
www.terazmatura.pl
B30978
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II. Różnorodność organizmów 

Cykl rozwojowy podstawczaków 
Podstawczaki rozmnażają się bezpłciowo za pomocą zarodników podstawko-
wych lub zarodników konidialnych oraz płciowo – na drodze somatogamii, 
kopulacji i zrastania się zróżnicowanych płciowo strzępek.

1   Z zarodników (n) wyrastają wielokomórkowe, nitkowate, zróżnicowane płciowo grzybnie.

2   Proces płciowy polega na kopulacji dwóch różnopłciowych strzępek wielokomorkowej 
haploidalnej grzybni. W jej wyniku dochodzi do plazmogamii.

3   Powstaje komórka z parą jąder sprzężonych (n + n). Komórka ta daje początek grzybni 
dikariotycznej.

4   Grzybnia silnie się rozrasta, jej strzępki splatają się, tworząc owocniki.

5   W szczytowych komórkach niektórych strzępek, tzw. warstwie rodzajnej owocnika,  
dochodzi do kariogamii. W efekcie powstaje diploidalne jądro zygotyczne (2n).

6   Jądro zygotyczne dzieli się mejotycznie, dając początek czterem jądrom haploidalnym.

7   Powstaje zarodnia – podstawka z czterema wyrostkami, do których wnikają cztery jądra 
haploidalne, dające początek zarodnikom podstawkowym (n).

8   Oderwane od podstawki zarodniki kiełkują w nowe grzybnie.

grzybnia 
haploidalna

grzybnia  
dikariotyczna

1  

2  

4  

5  

6  

7  

8  

3  

jądro zygotyczne

podstawka

zarodniki

Zobacz film 
www.terazmatura.pl
B19622
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Przykładowe odpowiedzi:
• Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta intensywność oddychania owoców. 
• Im wyższa temperatura, tym wyższe tempo oddychania owoców.

Dla intensywności oddychania najniższy i najwyższy parametr to odpowiednio: 
5 i 29, a więc skala na osi Y powinna obejmować zakres od 0 do 30 jednostek. Dla 
temperatury najniższy i najwyższy parametr to odpowiednio: 0°C i 15°C, a więc 
skala na osi X powinna obejmować zakres od 0 do 15 jednostek. 
Podziel narysowane osie X i Y na równe odcinki i opisz je odpowiednimi war-
tościami. 

  Krok 4.    Przenieś dane 
z tabeli na wykres w postaci 
punktów. Zwróć uwagę na 
to, że masz narysować dwie 
krzywe w jednym układzie 
współrzędnych. Narysuj 
najpierw punkty dla jednej 
grupy owoców i połącz je 
w jedną krzywą, a następnie 
wykonaj te same czynności 
dla drugiej grupy owoców. 
Nie zapomnij oznaczyć 
krzywych.

I. Biochemiczne podstawy życia. Komórka
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Przykładowa odpowiedź:

Rozwiązanie podpunktu b

  Krok 1.    Uważnie przeczytaj polecenie z podpunktu b. Podkreśl w nim czyn-
ność, którą masz wykonać.
Sformułuj wniosek dotyczący zależności między temperaturą przechowywania 
owoców a intensywnością ich oddychania.

Twoim zadaniem jest sformułowanie wniosku, w którym przedstawisz zależ-
ność między temperaturą przechowywania owoców a intensywnością ich od-
dychania. Aby to zrobić, musisz skorzystać z danych zamieszczonych w tabeli.

  Krok 2.    Przeanalizuj uważnie tabelę. Zwróć uwagę na to, że wraz ze wzro-
stem temperatury wartości wydzielania CO2 dla wszystkich grup owoców są 
wyższe. CO2 jest jednym z produktów oddychania komórkowego. Oznacza to, 
że zaobserwowany wzrost jego wydzielania świadczy o wzroście intensywności 
oddychania.

  Krok 3.    Sformułuj odpowiedź. 
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II. Różnorodność organizmów 

Plecha skorupiasta Plecha listkowata Plecha krzaczkowata

RODZAJE PLECH POROSTÓW

Zob. też: mutualizm, 
s. 286

Zob. też: bioindykator, 
s. 281

Budowa porostu 
Porosty to organizmy zbudowane ze 
strzępek grzybów (głównie workow-
ców, rzadziej podstawczaków), które 
tworzą związki mutualistyczne z ko-
mórkami zielenic lub sinic. Zielenice 
i sinice dostarczają grzybom produkty 
fotosyntezy. Grzyby natomiast pełnią 
przede wszystkim funkcje ochronne, 
a także częściowo zaopatrują zielenice 
i sinice w wodę i sole mineralne.

Rozmnażanie porostów 
Porosty rozmnażają się wyłącznie 
bezpłciowo, wykorzystując w tym 
celu specjalne struktury plechy 
nazywane rozmnóżkami: urwist-
ki i wyrostki. Grzyby wchodzące 
w skład porostów mogą się dodat-
kowo rozmnażać płciowo lub bez-
płciowo (przez zarodniki).

urwistek

strzępki grzyba

strzępki grzyba

komórki zielenic

http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Biologia-tuz-przed-egzaminem




CHEMIA
Krok po kroku do matury z chemii.

terazmatura.pl
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Doświadczenia chemiczne  
w pytaniach i odpowiedziach

• Szczegółowo opisane metody identyfikacji 
i odróżniania substancji.

• Przedstawiony schemat, obserwacje, wniosek 
i cel doświadczeń z zakresów podstawowego 
i rozszerzonego.

• Liczne przykłady z opisanymi krok po kroku 
etapami rozwiązań.

• Praktyczne wskazówki Na to zwróć uwagę!

Kliknij tu i obejrzyj on-line 
przykładowe strony publikacji. 

Vademecum

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

Kompendium wiedzy z przykładami rozwiązań wielu typów zadań 
maturalnych, sprawdzające się doskonale w systematycznym  
powtarzaniu teorii z zakresów podstawowego i rozszerzonego.

CHEMIA

376

9. Doświadczenia chemiczne w pytaniach i odpowiedziach
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66. Identyfikowanie substancji

Jak zidentyfikować alkohole polihydroksylowe?

Alkohole polihydroksylowe identyfikuje się, przeprowadzając reakcję chemiczną 
z wodorotlenkiem miedzi(II). Jej produktem jest dobrze rozpuszczalny w wodzie 
związek kompleksowy o charakterystycznym, szafirowym zabarwieniu (fot. 109).

Schemat doświadczenia chemicznego:

świeżo strącony Cu(OH)2

1 2

alkohol monohydroksylowy alkohol polihydroksylowy

Obserwacje  W probówce 1. nie widać zachodzących zmian. W probówce 2. niebieski, galaretowaty 
wodorotlenek rozpuszcza się, a roztwór przyjmuje szafirową barwę. 

Wniosek  W  wyniku reakcji chemicznej alkoholu polihydroksylowego z  wodorotlenkiem miedzi(II) 
powstaje związek miedzi(II) rozpuszczalny w wodzie. 

Równanie reakcji chemicznej, której ulega przykładowy alkohol polihydroksylowy,  
np. propano-1,2,3-triol (glicerol):

CH2  OH

CH  OH

CH2  OH

+ Cu(OH)2  

OH
H

H

Cu
OH

CH2  O

CH  O

CH2  OH
   glicerol   związek glicerolu i wodorotlenku miedzi(II)

  W ten sposób można odróżnić alkohole monohydroksylowe 
od polihydroksylowych (np. etanol od etano-1,2-diolu) oraz 
potwierdzi, że substancje zawierają w cząsteczce co najmniej 
dwie grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.

Doświadczenie 26 

Alkohole 
polihydroksylowe, 
patrz s. 272.

a)                              b)  

Fot. 109. W wyniku reakcji 
wodorotlenku miedzi(II) 
z glicerolem powstaje roztwór 
barwnego związku 
kompleksowego (a), natomiast 
reakcja np. z etanolem nie 
zachodzi, dlatego w probówce 
pozostaje trudno rozpuszczalny 
wodorotlenek (b). 

Na to zwróć uwagę!
W reakcji z wodorotlenkiem miedzi(II) można zidentyfikować tylko takie alkohole 
polihydroksylowe, w których cząsteczkach występują co najmniej dwie grupy 
hydroksylowe przy dwóch sąsiadujących ze sobą atomach węgla.

obejrzyj film, dział 
Jednofunkcyjne 
pochodne 
węglowodorów

patrz 
terazmatura.pl
Doświadczenia

• filmów i opisów doświadczeń chemicznych,

• schematów przemian związków nieorga-
nicznych i organicznych wraz z zapisem 
równań reakcji chemicznych,

• zadań maturalnych z rozwiązaniami  
opisanymi krok po kroku,

• testów on-line z zadaniami typu maturalnego,

• arkuszy maturalnych z kluczem odpowiedzi,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-chemia-vademecum/
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3. Obliczenia chemiczne krok po kroku
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Mol
Mol to jednostka liczności materii. Jest to taka ilość substancji, która zawiera tyle atomów, cząsteczek 
lub jonów, ile atomów znajduje się w 12 g izotopu węgla 12C.

Liczbę 6,02 ∙ 1023 atomów, cząsteczek lub jonów znajdujących się w 1 molu substancji nazwano stałą 
Avogadra (na cześć włoskiego fizyka Amadeo Avogadro). Oznacza się ją symbolem NA i wyraża w:  .

mol
at , 

.
mol
cz , 

mol
jon : 

Stała Avogadra – 6,02 ∙ 1023  .
mol
at , .

mol
cz , mol

jon

Liczba Avogadra ma identyczne oznaczenie (NA) i wartość liczbową jak stała Avogadra, jest jednak 
bezwymiarowa:

Liczba Avogadra – 6,02 ∙ 1023

Znajomość liczby Avogadra umożliwia określenie liczby atomów, cząsteczek lub jonów, która znajduje 
się w próbkach pierwiastków lub związków chemicznych o dowolnej masie. Do obliczeń związanych 
z pojęciem mola można wykorzystywać metodę proporcji lub stosować podane wzory:

m = n ∙ M     n M
m

=     n N
N

A
=     M

m
N NA$=

gdzie: 
m – masa próbki, g,
n – liczba moli, mol,
M – masa molowa, 

m l
g
o

,
N – liczba atomów, cząsteczek lub jonów,
NA – stała Avogadra (6,02 · 1023 .

mol
at , .

mol
cz , 

mol
jon ).

1 mol siarki  
6,02 · 1023  

atomów siarki  
znajduje się w 32,065 g S

1 mol węgla  
6,02 · 1023  

atomów węgla  
znajduje się w 12 g C

1 mol magnezu  
6,02 · 1023  

atomów magnezu  
znajduje się w 24,305 g Mg

Masa molowa
Masa molowa (M) to masa 1 mola atomów, cząsteczek lub jonów, czyli masa sub-
stancji zawierająca 6,02 ∙ 1023 atomów, cząsteczek lub jonów. Jej wartość jest liczbo-
wo równa masie atomowej lub cząsteczkowej.

Jednostką masy molowej jest 
m l

g
o

.

30.  Korzystanie z pojęć mol i masa molowa 
w obliczeniach chemicznych

Więcej o masie 
molowej,  
patrz s. 12.

rozwiąż zadania 
CKE, dział 
Obliczenia 
stechiometryczne

patrz 
terazmatura.pl
Zdania maturalne

rozwiąż najbardziej 
podchwytliwe 
zadania CKE

patrz 
terazmatura.pl
Zadania maturalne
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6. Węglowodory
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Najważniejsze reakcje chemiczne, którym ulega benzen
Benzen ulega reakcji:
• uwodornienia – zachodzi w temperaturze ok. 200oC, 

pod wysokim ciśnieniem 2,5 MPa i w obecności ni-
klu jako katalizatora, powstaje węglowodór nasyco-
ny – cykloheksan (patrz schemat reakcji 1 ),

• sulfonowania – reakcja zachodzi pod wpływem stę-
żonego kwasu siarkowego(VI). Produktem jest kwas 
benzenosulfonowy (patrz schemat reakcji 2 ),

• nitrowania – reakcja zachodzi pod wpływem łagodnego ogrzewania benzenu z mieszaniną nitrującą, 
czyli mieszaniną stężonych roztworów HNO3 i H2SO4. Produktem jest nitrobenzen (patrz schemat 
reakcji 3 ),

• acylowania, nazywanym acylowaniem Friedla–Craftsa – reakcja zachodzi w  obecności katalizatora 
AlCl3. W jej wyniku powstaje acylowa pochodna benzenu (patrz schemat reakcji 4 ),

• alkilowania, nazywanym alkilowaniem Friedla–Craftsa – reakcja zachodzi w obecności katalizatora 
AlCl3. W jej wyniku powstaje alkilowa pochodna benzenu (patrz schemat reakcji 5 ),

• chlorowania – reakcja chemiczna, która zachodzi w temperaturze pokojowej w obecności katalizato-
ra Fe lub FeCl3. W jej wyniku powstaje chlorobenzen (patrz schemat reakcji 6 ),

• bromowania – reakcja chemiczna, która zachodzi w temperaturze pokojowej w obecności katalizato-
ra (Fe lub FeBr3). W jej wyniku powstaje bromobenzen (patrz schemat reakcji 7 ).

Schematy najważniejszych reakcji chemicznych 
węglowodorów aromatycznych na przykładzie benzenu

 reakcja addycji

 reakcja substytucji

SO3H

NO2

C R
O

Br

Cl

R

HNO3 (stęż.), H2SO4(stęż.)

H2SO4(stęż.)

RCl, AlCl3 RCOCl lub (RCO)2O, AlCl3

Cl2, Fe lub FeCl3

Br2, Fe lub FeBr3

H
2, 

ka
t.,

 T
, p

6

1

5 4

27

3

Na to zwróć uwagę!
Podobnie do addycji wodoru w cząsteczce 
benzenu może zachodzić również addycja chloru. 
Benzen ulega tej reakcji chemicznej dopiero po 
naświetlaniu promieniami g, a w jej wyniku 
powstaje 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan.

Równania reakcji  
benzenu
terazmatura.pl
Kod: c07658
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3. Obliczenia chemiczne krok po kroku
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Obliczanie liczby atomów w próbce pierwiastka chemicznego

Oblicz, ile atomów znajduje się w 64 g siarki.

•	Sposób 1 z wykorzystaniem	wzoru	na	liczbę	atomów

MS = 32 
m l

g
o

NS = 
m

NM A
S
$

NS = 
g

32

64

mol
g  · 6,02 ∙ 1023 

NS = 12,04 ∙ 1023 at.

•	Sposób 2	z wykorzystaniem	metody	proporcji

MS = 32 
m l

g
o

32	g	S		zawierają		6,02	∙	1023	at.
64 g S  zawierają        x at.

x = 
, .

g
g at

32
64 6 02 1023$ $

x = 12,04 ∙ 1023 at. 

Przykład 19 

Obliczanie liczby moli i liczby cząsteczek związku chemicznego w próbce 
o podanej masie

Oblicz, ile cząsteczek i ile moli sacharozy znajduje się w opakowaniu cukru spożywczego o masie 1 kg. 

MC12H22O11
 = 12 ∙ 12

m l
g
o

 + 22 ∙ 1
m l

g
o

 + 11 ∙ 16
m l

g
o

MC12H22O11
 = 342

m l
g
o

  

1 mol C12H22O11		ma	masę		342	g	C12H22O11

x moli C12H22O11 	ma	masę	 1000 g C12H22O11

x = 
g

g mol
342

1000 1$

x = 2,9239 mola C12H22O11

nC12H22O11
 = 2,92 mola 

nC12H22O11
 = N

N
A

H OC12 22 11

NC12H22O11
 = nC12H22O11

 ∙ NA

NC12H22O11
 = 2,92 mol ∙ 6,02 ∙ 1023 .

m l
cz

o

NC12H22O11
 = 17,58 ∙ 1023 cz.

Przykład 20 
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Etapy rozwiązywania
1 		Odczytaj	z układu	okresowego	
pierwiastków	chemicznych	masę 
molową siarki.

2 	Zapisz	wzór,	za	pomocą	którego	
obliczysz	liczbę atomów.

3 		Podstaw	dane do wzoru	i wykonaj	
obliczenia.

4 	Nie	zapomnij	o	podaniu	wyniku	
wraz	z prawidłową jednostką.

Etapy rozwiązywania
1 		Odczytaj	z układu	okresowego	
pierwiastków	chemicznych	masę 
molową siarki.

2 		Ułóż	proporcję,	wiedząc,	że	1	mol	
siarki	(32	g)	zawiera	6,02	∙	1023 
atomów.

3 		Wykonaj	obliczenia.	Nie	zapomnij	
o podaniu	wyniku	wraz	
z prawidłową jednostką.

Etapy rozwiązywania
1 	Odczytaj	masy molowe węgla, 

wodoru oraz tlenu	z układu	
okresowego	pierwiastków	
chemicznych	i oblicz	masę 
molową sacharozy.

2 	Oblicz,	jaką	liczbę moli stanowi 
1 kg sacharozy.	Zwróć	uwagę	na	
jednostkę,	w której	jest	wyrażona	
masa	sacharozy.

3  Oblicz liczbę cząsteczek sacharozy 
–	skorzystaj	ze	stałej	Avogadra.

4 	Nie	zapomnij	o podaniu	wyniku	
wraz	z prawidłową jednostką 
i wskazaną	w poleceniu	
dokładnością.

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

VADEMECUMCHEMIA

• Przykłady z opisanymi krok  
po kroku etapami rozwiązań 
zadań obliczeniowych.

• Odniesienia do skorelowanych 
ze sobą treści ułatwiają 
korzystanie z publikacji 
i sprawne uzupełnianie  
braków w wiedzy.

• Schematy reakcji chemicznych 
kształcą umiejętności posługi-
wania się językiem pojęć i wzo-
rów, symboli oraz zapisywania 
równań reakcji chemicznych.

• Kod QR umożliwia pobranie 
schematów wraz z kompletem 
równań reakcji chemicznych.

Obliczenia chemiczne  
krok po kroku

Przemiany chemiczne

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-chemia-vademecum/
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Zadania i arkusze maturalne

Zbiór z zadaniami typu maturalnego sprawdzającymi  wiadomości 
z zakresów podstawowego i rozszerzonego oraz umiejętności 
z zakresu rozszerzonego.

• Zadania pogrupowane w działy  
tematyczne skorelowane z Vademecum 
ułatwią systematyczne sprawdzanie 
wiadomości i ćwiczenie umiejętności.

• Jest na to sposób! – metody na zapa-
miętanie trudnych treści.

• Rozwiązane przykłady ułatwią opano-
wanie umiejętności rozwiązywania  
wielu typów zadań oraz poznanie  
zasad oceniania na maturze.

• Arkusze maturalne umożliwią oswoje-
nie się z formą egzaminu maturalnego 
i przekrojowe sprawdzenie wiedzy.

9

Zadania maturalne
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c) Konfiguracja elektronowa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 
Skrócony zapis konfiguracji elektronowej: [Ar] 4s2 3d1

d)

Liczba elektronów walencyjnych 3

Schemat klatkowy konfiguracji 
elektronów walencyjnych

   

Wartości liczb kwantowych dla 
niesparowanego elektronu 

walencyjnego

n l

3 2

1 p. – za poprawne zapisanie 
konfiguracji elektronowej w formie 
pełnej i skróconej.

Punkt przyznaje się także za zapis konfiguracji w formie: 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d1

1 p. – za poprawne podanie liczby 
elektronów walencyjnych 
i przedstawienie dla nich schematu 
klatkowego wraz z podaniem 
prawidłowych wartości liczb 
kwantowych dla niesparowanego 
elektronu walencyjnego.

Ustalanie konfiguracji elektronowej
Położenie pierwiastków chemicznych w układzie okresowym ułatwia zapamiętanie kolejności zapeł-
niania powłok elektronowych – wystarczy poruszać się wzdłuż rzędów:

1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d  4p itd.

początek  

  koniec  

1s

blok s blok p blok d blok f

4f

5f

2s

3s

4s

5s

6s

7s

1s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

Ustalanie wartości magnetycznej liczby kwantowej
Wartości magnetycznej liczby kwantowej (m) można łatwiej ustalić, korzystając z umownego, podane-
go niżej zapisu.  

s    d   
 m  =  0  m  =  –2  m  =  0  m  =  2 
      m  =  –1  m  =  1

p    f   
 m  =  –1  m  =  1  m  =  –3  m  =  –1  m  =  1   m  =  3 
   m  =  0    m  =  –2  m  =  0  m  =  2

Jest na to sposób!

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

CHEMIA

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Teraz-matura-chemia-zadania-i-arkusze-maturalne/
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17.  Obliczenia z wykorzystaniem mola i masy 
molowej 

Umiejętność wyznaczenia liczby moli i masy molowej jest niezbędna podczas rozwią-
zywania zadań obliczeniowych. Pojęcia te definiują różne wielkości chemiczne i są 
podstawą do wyznaczenia ich wartości. 

 Obliczanie liczby cząsteczek i liczby moli związku chemicznego o podanej 
masie

Notatki

Oblicz, ile cząsteczek i ile moli sacharozy znajduje się w opakowaniu cukru spożywczego 
o masie 0,5 kg, zakładając, że nie zawiera on innych związków chemicznych poza sacharozą.

Przykład poprawnego rozwiązania
Dane:     Szukane:
mC12H22O11 = 0,5 kg   NC12H22O11 = ?
     nC12H22O11 = ?

MC12H22O11 = 12 ∙ 12 m l
g
o  + 22 ∙ 1 m l

g
o  + 11 ∙ 16 m l

g
o   

MC12H22O11 = 342 m l
g
o

NA = 6,02 ∙ 1023 .
m l
cz
o

mC12H22O11 = 0,5 kg = 500 g

 1 mol C12H22O11 – 342 g C12H22O11 
x moli C12H22O11 – 500 g C12H22O11

x = 1,462 mola C12H22O11   g
m l g

m l
$o

o=< F  

nC12H22O11 = 1,46 mola 

nC12H22O11 = N
N

A

C H O12 22 11

NC12H22O11 = nC12H22O11 ∙ NA 

NC12H22O11 = 1,46 ∙ 6,02 ∙ 1023   .
.m l m l

cz cz$o o =: D

NC12H22O11 = 8,79 ∙ 1023 cz. 

Przykład 25 

Odczytaj masy molowe węgla, 
wodoru oraz tlenu z układu 
okresowego pierwiastków 
chemicznych i oblicz masę 
molową sacharozy.

Zwróć uwagę na jednostkę, 
w której wyrażona jest masa 
sacharozy.

Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 
0,5 kg sacharozy. 

Oblicz liczbę cząsteczek 
sacharozy – skorzystaj ze 
stałej avogadra.

Wzory na obliczanie 
liczby moli i masy 
molowej, patrz s. 113

Tuż przed egzaminem

Ważna teoria połączona z zadaniami sprawdzającymi przekrojo-
wo wiedzę z zakresów podstawowego i rozszerzonego. W publi-
kacji także kody dostępu do filmów z doświadczeń chemicznych.

• Zadania maturalne dotyczące zagad-
nień najtrudniejszych i najczęściej 
sprawdzanych na egzaminie, wraz 
z zasadami oceniania oraz  informacjami 
o typowych błędach – dzięki temu 
uczniowie łatwiej osiągną wysoki wynik 
na egzaminie maturalnym.

• Praktyczne wskazówki do rozwiązywa-
nia arkuszy – przykłady czasowników 
operacyjnych i ich charakterystyka, 
przykłady zadań rozwiązanych krok  
po kroku.

• Chemia w pytaniach i odpowiedziach 
umożliwia szybką powtórkę najważniej-
szych wiadomości z chemii w formie 
sprawdzającej umiejętność stosowania 
wiedzy w sytuacjach problemowych.

CHEMIA

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Teraz-matura-chemia-tuz-przed-egzaminem/
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Matura z fizyki...
Twój uczeń rozwiąże, bo zrozumie.

terazmatura.pl
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Tylko niezbędne treści wymagane 
na maturze, wspomagające proces 
nauki rozwiązywania zadań

• Publikacja stanowiąca połączenie repety-
torium maturalnego i zbioru zadań, w której 
zagadnienia teoretyczne opracowano tak, 
aby wspomagać  przemyślany i spójny proces 
nauki rozwiązywania zadań.

• Skrótowo ujęte najważniejsze wiadomości 
teoretyczne, poprzedzone wstępem o nie-
pewnościach pomiarowych, zapewniają 
szybkie przypomnienie treści niezbędnych 
w trakcie rozwiązywania zadań.

• Odsyłacze w obrębie teorii i od zadań  
do teorii naprowadzają na właściwy  
tok rozumowania.

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Vademecum z zadaniami

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:
• aktualnych informacji na temat przebiegu  

matur i wszystkich niezbędnych dokumentów,

• zadań CKE uporządkowanych według  
działów fizyki oraz arkuszy CKE,

• przykładów typów zadań maturalnych  
rozwiązanych krok po kroku,

• 5 naj..., czyli rankingu zadań maturalnych,

• słowniczka pojęć fizycznych i karty wzorów,

• filmów z doświadczeniami obowiązkowymi,

• dodatkowych zadań do działów, z rozwiązaniami.

Sposób na skuteczną naukę rozwiązywania wszystkich typów 
zadań maturalnych, opartą na zrozumieniu omawianych w nich 
zagadnień fizycznych.

FIZYKA
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Rozwiąż samodzielnie
www.terazmatura.pl
Kod: F33133

Praca i moc

 ▶ Praca W wykonywana jest wtedy, gdy na ciało działa siła, a ciało przemieszcza się w kierunku 
zgodnym z kierunkiem działania tej siły lub jej składowej (patrz rys.).
Praca nie jest formą energii, ale określa, ile energii zmieniło się z jednej formy w drugą.

  W = Fs cos a

gdzie: F – wartość działającej siły, "Fx – składowa siły F" powodującej 
przemieszczenie, s – pokonana droga, a – kąt między wektorem siły 
a kierunkiem ruchu ciała.

Szczególne przypadki

a = 0° a = 90° a = 180°

Jeżeli ciało przemieszcza się 
w kierunku zgodnym z kierun
kiem działania siły

W = Fs

Jeżeli kierunek działania siły jest 
prostopadły do kierunku ruchu 
ciał

W = 0

Jeżeli kierunek działania siły jest 
zgodny z kierunkiem ruchu ciała, 
ale jej zwrot jest przeciwny

W = – Fs

Przykłady

F

s

Ciało przemieszcza się w wyni
ku działania siły F", ruch ciała 
następuje zgodnie ze zwrotem 
wektora siły.

Księżyc

Ziemia

Fg
"

v"

Mimo że działa siła grawitacji, 
praca nie jest wykonywana. 
Żadna siła, która pełni funkcję siły 
dośrodkowej, nie wykonuje pracy.

s

v
FT

Ciało porusza się w poziomie 
i traci prędkość w wyniku działa
nia siły tarcia. Siła ta wykonuje 
pracę ujemną.

 ▶ Jednostką pracy jest dżul: [W] = J = N · m = s
kg m

2

2$ .

 ▶ Obliczanie pracy przy zmiennej sile 
Pracę można obliczyć na podstawie wykresu zależności siły (jej skła
dowej równoległej do kierunku ruchu) od pokonanej drogi – jest ona 
liczbowo równa polu pod wykresem tej zależności. 

Gdy na ciało działa siła o zmiennej wartości, to całkowitą drogę dzielimy na wiele tak małych odcinków, aby siłę 
działającą na jednym odcinku można było uważać za stałą.

Fx

F
�

�

a

s

0 s

F
F|

| =
co

sa

3. Praca, moc, energia

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-Fizyka-vademecum-z-zadaniami/
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Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Przykłady rozwiązanych zadań 
i zadania do samodzielnego  
rozwiązania

VADEMECUM Z ZADANIAMIFIZYKA

• Przykłady rozwiązanych zadań opatrzone 
wskazówkami i zadania do samodzielnego 
rozwiązania, ułożone według typów, umoż-
liwiają ćwiczenie i utrwalanie sposobów 
rozwiązywania wszystkich rodzajów zadań 
maturalnych.

• Krótkie odpowiedzi pozwalają na szybkie 
sprawdzenie poprawności rozwiązań,  
a rozwiązania z komentarzami stanowią 
podpowiedź w przypadku trudności  podczas 
mierzenia się z danym zadaniem.

• Dodatek matematyczny ułatwia sprawne 
uzupełnienie wiadomości z matematyki  
niezbędnych podczas rozwiązywania zadań.
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Zadanie 1. 
Nauczyciel polecił uczniom wyznaczyć doświadczalnie współczynnik załamania światła w szkle, 
z którego została wykonana płytka płasko-równoległościenna, wykorzystując zjawisko całkowitego 
wewnętrznego odbicia. Uczniowie mieli do dyspozycji laser i tzw. tarczę Kolbego (ich położenie 
względem siebie pokazano na rysunku). Tarcza pełni funkcję kątomierza i można ją obracać wraz 
z przymoco wanym do niej badanym obiektem.
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źrodło światła

tarcza
Kolbego

1.1. Poniżej wymieniono czynności wykonywane przez uczniów podczas doświadczenia i jego 
analizy. Ułóż je we właściwej kolejności. Wpisz w kratki (1–5) litery (A–E) oznaczające czynności. 
  (0–2 pkt)
A. Zmierzenie kąta padania a.

B. Zastosowanie wzoru: sin n
1

a = , gdzie n – współczynnik załamania w badanym ośrodku.

C. Skierowanie promienia lasera na płytkę płasko-równoległościenną.
D. Umocowanie płytki płasko-równoległościennej na tarczy Kolbego.
E.  Obracanie tarczy do chwili, gdy zajdzie całkowite wewnętrzne odbicie. 

 1.      2.      3.      4.      5. 

1.2. Światło lasera pada na płytkę płasko-równoległościenną, załamuje się na dwóch granicach, 
tak jak pokazano na rysunku. Mamy dwa kąty padania: na granicy między powietrzem i płytką 
(kąt a1) oraz na granicymiędzy płytką i powietrzem (kąt a2). 
Który z tych kątów padania jest mierzony w doświadczeniu? Wyjaśnij dlaczego. (0–1 pkt)

a1

a2

powietrze
płytka

powietrze

Rozwiąż samodzielnie
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6. Zadania przekrojowe

Przeanalizuj przykłady

Dodatnio naładowana metalowa kulka o masie 1 mg wpada w obszar jednorodnego pola 
magnetycz nego w punkcie A z prędkością zwróconą przeciwnie do zwrotu osi x. Jednorodne pole 
magnetyczne występuje w obszarze ujemnych wartości x, jego linie są zwrócone zgodnie z osią z, 
a wartość indukcji pola wynosi 0,5 T. W polu magnetycznym kulka zawraca i opuszcza pole 
w punkcie B, który leży 20 cm niżej i 50 cm w prawo w stosunku do punktu A (patrz rysunek).

–40

–20

10

10

20

20

0 50

z 
[ cm ]

y 
[ cm ]

x 
[ cm ]

40302010–20

–20

–10

–10

A

B

gv B

1.1. Uzupełnij rysunek o wektor siły Lorentza działającej na kulkę w punkcie A.  (0–1 pkt)

1.2. Oblicz wartość prędkości początkowej i ładunek elektryczny kulki. Przyjmij, że g 10 s
m
2= , 

a opory ruchu nie występują.  (0–3 pkt)
Wskazówka. Ruch kulki można rozpatrywać jako złożenie ruchu wzdłuż osi pionowej i ruchu 
w płaszczyźnie poziomej. Te ruchy można rozpatrywać niezależnie.

1.3. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest 
fałszywe. Obok każdego zdania przy wybranej odpowiedzi wstaw znak X. (0–1 pkt)

P F

1. Czas przebywania kulki w polu magnetycznym zależy od jej prędkości.

2. Promień okręgu, po którym kulka porusza się w polu magnetycznym, zależy od jej prędkości.

3. Zwiększenie indukcji pola magnetycznego spowoduje zmniejszenie promienia okręgu, 
po którym porusza się kulka.

Rozwiązanie 1.1.

Krok 1.  Analizujemy rysunek 
Wektor siły Lorentza jest prostopadły zarówno do wektora prędkości, jak i do 
wektora indukcji pola magnetycznego. Z treści zadania wiadomo, że ładunek 
kulki jest dodatni. Kierunek i zwrot siły możemy wyznaczyć za pomocą reguły 
prawej ręki lub reguły śruby prawoskrętnej (patrz s. 155–156). 

Pamiętaj, że zwrot wektora siły zależy od znaku ładunku. Gdyby kulka była naładowana ujemnie, wektor 
siły Lorentza byłby zwrócony w stronę ujemnych wartości osi y.

Siła Lorentza 
– patrz s. 155.

Przykład 1

159159
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Łatwość – 0,27

Rozwiązanie

Zależność opisująca przedstawione w zadaniu zjawisko jest iloczynem wektorowym:
F q Bv #= """ ,

gdzie: F" – siła Lorentza działająca na cząstkę w polu magnetycznym, q – ładunek cząstki, v" – prędkość 
cząstki, B" – indukcja pola magnetycznego.
Proton jest cząstką naładowaną dodatnio, wektor prędkości protonu wpadającego w obszar stałego 
jednorodnego pola magnetycznego jest skierowany poziomo, w prawą stronę. Siła Lorentza dzia-
łająca na proton w chwili, gdy wpada on w obszar pola magnetycznego, jest skierowana pionowo 
do góry.

F B

v

B

W czasie trwania ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym siła działająca na tę cząstkę jest zawsze 
prostopadła do wektora prędkości i pełni funkcję siły dośrodkowej.

Zwrot wektora indukcji magnetycznej możemy ustalić, korzystając np. z reguły śruby prawoskręt-
nej: jeśli grot śruby ustawimy zgodnie ze zwrotem siły (pionowo do góry), a strzałkę ułożoną tak 
jak wektor prędkości początkowej (zwrócony w prawo) obrócimy o 90°, tak jak obróciłaby się 
wkręcana śruba (w prawą stronę), to nowe ułożenie strzałki będzie zgodne z kierunkiem i zwrotem 
wektora indukcji magnetycznej (patrz rys. powyżej). 

To było na maturze

CKE          Maj 2011 PP
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Wskazówki do rozwiązywania zadań
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1 Wykonując obliczenia, pamiętaj o jednostkach.

 ▶ Dodawać i odejmować możesz jedynie takie same wielkości fizyczne wyrażone w jedna-
kowych jednostkach. Mnożyć, dzielić i potęgować możesz dowolne wielkości fizyczne.

 ▶ Potęgowanie lub pierwiastkowanie wielkości fizycznej przeprowadzaj i na jej wartości, 
i na jej jednostce.

 ▶ Wykonując rachunek na jednostkach, możesz sprawdzić poprawność wzoru. Pamiętaj 
jednak, że przy przeliczaniu jednostek nie uwzględnia się stałych bezwymiarowych, 
które mogą występować w tym wzorze.

 ▶ Nawet poprawna wartość liczbowa w fizyce nie ma żadnego znaczenia bez jednostki 
(z wyjątkiem wielkości bezwymiarowych), dlatego w obliczeniach i w wynikach koń-
cowych zawsze zapisuj właściwe jednostki. 

 ▶ Za poprawny wynik liczbowy, ale bez jednostki lub z jednostką zapisaną błędnie nie 
otrzymasz maksymalnej liczby punktów przyznawanych za zadanie.

3  Trudne zadania rozwiązuj etapami lub sprowadzaj do zagadnień 
prostszych, które potrafisz rozwiązać.

 ▶ W zadaniach otwartych zapisz wszystkie kroki, które prowadzą do ostatecznego wyniku.

 ▶ Jeśli rozwiążesz zadanie dwoma sposobami, to jedno musisz wykreślić, szczególnie 
wtedy, gdy otrzymasz różne wyniki. Jeśli zostawisz dwa rozwiązania (poprawne 
i błędne) – utracisz wszystkie punkty przewidziane za to zadanie.

 ▶ Zadanie otwarte wymaga zapisania odpowiedzi.

2 Dokładnie analizuj tekst zadania.

 ▶ Zwracaj uwagę na warunki początkowe układu, który jest omawiany w zadaniu. 
Dokładnie analizuj rysunki przedstawiające opisaną w treści zadania sytuację fizyczną.

 ▶ Dokładnie wykonuj polecenia. Czytaj tekst ze zrozumieniem i wybieraj z niego 
informacje potrzebne do rozwiązania danego zadania. Zdarza się, że w tekście zadania 
znajdują się informacje i wartości wielkości fizycznych, których nie trzeba wykorzy-
stywać przy jego rozwiązaniu.

 ▶ Pamiętaj także, aby nie być nadgorliwym w wykonywaniu poleceń. Jeśli masz wypisać 
przykłady, podać różnice lub podobieństwa, podaj zawsze tyle, o ilu mowa w pole-
ceniu. Za większą liczbę podanych przykładów nie uzyskasz dodatkowych punktów, 
a stracisz cenny czas.

• Informacje o egzaminie maturalnym  
pozwolą zapoznać się z jego formułą.

• 11 ogólnych wskazówek do rozwiązywania 
zadań umożliwi szybkie uporządkowanie 
 najważniejszych zasad, które należy stoso-
wać na maturze z fizyki.

• To było na maturze umożliwia prześledzenie 
rozwiązań zadań maturalnych CKE, które 
sprawiały uczniom najwięcej trudności.

Praktyczne informacje o maturze 
i omówienie rozwiązań zadań CKE
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Dodatek matematyczny

 ▶ Dodawanie wektorów:
• o tym samym kierunku i zgodnych zwrotach
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• o różnych kierunkach
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 ▶ odejmowanie wektorów:
• o tym samym kierunku i zgodnych zwrotach
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• o tym samym kierunku i przeciwnych zwrotach
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• o różnych kierunkach
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1. Działania na wektorach 
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http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-Fizyka-vademecum-z-zadaniami/
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Zadania i arkusze maturalne

• Ogólne informacje o maturze pozwa-
lają zapoznać się z jej formułą i przy-
pominają, o czym trzeba pamiętać 
podczas rozwiązywania zadań  
na egzaminie.

• Zadania typu maturalnego ułożone 
według działów fizyki umożliwiają 
systematyczną naukę rozwiązywania 
zadań.

• Arkusze maturalne pozwalają na 
 sprawdzenie poziomu przygotowania 
do egzaminu.

• Odpowiedzi do zadań umożliwiają 
szybkie sprawdzenie poprawności 
rozwiązań, a pełne rozwiązania  
stanowią wsparcie w razie trudności.

78
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11. Pole magnetyczne
Zadanie 1.
Stalową sztabkę umieszczono na pewien czas wewnątrz zwojnicy, w której płynął prąd stały. Następnie 
doświadczenie powtórzono dwukrotnie, używając kolejno sztabek wykonanych z  miedzi i  z  bizmutu.  
Po wyjęciu każdej sztabki ze zwojnicy sprawdzano, czy przyciąga opiłki metalu.

Zaznacz poprawne dokończenie zadania, zakreślając przyporządkowaną mu literę. 

W trakcie doświadczenia opiłki stalowe były przyciągane

A. tylko przez sztabkę stalową.
B. tylko przez sztabkę miedzianą.
C. tylko przez sztabkę bizmutową.
D. przez wszystkie sztabki.

Zadanie 2.
Dwa kołowe przewodniki o jednakowych promieniach umieszczono na 
płaskiej powierzchni. Przez te przewodniki płynął prąd o takim samym 
natężeniu. W przewodniku znajdującym się po lewej stronie prąd płynął 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a w prawym – zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (patrz rysunek).

Zaznacz poprawne dokończenie zdania, zakreślając przyporządkowaną 
mu literę.

Obszar, w którym wartość indukcji pola magnetycznego może być równa zero, zaznaczono na rysunku 
liczbą
A. I. B. II. C. III.

Zadanie 3.
W jednorodnych polach grawitacyjnym i magnetycznym równolegle do 
powierzchni Ziemi ruchem jedno stajnym prostoliniowym porusza się 
proton (patrz rysunek).

Oceń poprawność poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli jest ono prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe, 
i wstaw znak X w odpowiednie miejsce.

P F

1.
Przedstawiony schematycznie na rysunku ruch protonu jest możliwy, gdy pole magnetyczne 
w obszarze, w którym się on porusza, jest jednorodne, a linie tego pola są skierowane prosto-
padle do rysunku i zwrócone od patrzącego do kartki.

2.
Wartość siły Lorentza działającej na proton w przedstawionej sytuacji można opisać zależno-
ścią F = qvB + mg.

3. Źródłem jednorodnego pola magnetycznego może być zwojnica, w której płynie prąd elektryczny.

Zadanie 4.
Po dwóch stronach prostej znajdują się dwa obszary jednorodnych pól magnetycznych, oznaczone liczba-
mi 1 i 2. Wektory indukcji B" w tych obszarach są równe co do wartości, ale mają 
przeciwne zwroty.

W obszar pierwszego pola, o wartości indukcji 1 T, w miejscu oddalonym od granicy 
obu obszarów o d = 1,04 cm wpada proton. Wartość jego prędkości jest równa 106 s

m  
(patrz rysunek).

FIZYKA

Publikacja zapewniająca systematyczne kształcenie wszyst-
kich umiejętności z fizyki niezbędnych do rozwiązywania 
zadań typu maturalnego.

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-Fizyka-zadania-i-arkusze-maturalne/
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9. Grawitacja

Prawo powszechnego ciążenia
Każde z dwóch ciał traktowane jako punkty materialne o masach M i m, 
znajdujące się w odległości r od siebie, przyciągają się wzajemnie siłą grawi-
tacji, której wartość jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał, 
a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

F G r
Mm

2=

gdzie: G – stała grawitacji, G = 6,67 · 10–11 kg
Nm

2
2

, M i m – masy oddziałują-
cych ciał, r – odległość między ciałami. 

 Kiedy można stosować wzór na siłę grawitacji

Siły grawitacyjne są zawsze siłami przyciągającymi.

WZÓR NA SIŁĘ GRAWITACJI MOŻNA STOSOWAĆ, GDY ODDZIAŁUJĄ

FBA
" "

FABA B

r

(wzór ten jest tym lepszym 
przybliżeniem, im odległość 
ciał jest większa w porów-
naniu z ich rozmiarami).

ciała punktowe

FBA FABA B

r

" "

(odległość między tymi cia-
łami to odległość między ich 
środkami).

ciała o sferycznie 
symetrycznym rozkładzie 

gęstości

FBA FABA B

r

""

(w praktyce ciała o rozmia-
rach dużo mniejszych od 
odległości między ich środ-
kami mas).

ciała, które można 
traktować jako punktowe

Zgodnie z III zasadą dynamiki siły grawitacji działające na obydwa ciała mają tę samą 
wartość i ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty. Siły te nie równoważą się, gdyż są 
przyłożone do dwóch różnych ciał.

 Przyspieszenie grawitacyjne
Ciało spadające swobodnie przy powierzchni planety 
o masie M i promieniu R (lub innego ciała niebieskie-
go o sferycznie symetrycznym rozkładzie gęstości) 
porusza się z przyspieszeniem:

g R
GM

2=

 Ciężar Q
"

 ciała na Ziemi jest wypadkową działających na ciało siły grawi-
tacji i siły odśrodkowej wynikającej z ruchu obrotowego Ziemi:

Q F F= +
" " "

g od

gdzie: F
"

g  – siła grawitacji, F
"

od  – siła odśrodkowa.

Prawa Keplera

I prawo Keplera 
Torem ruchu każdej planety jest elipsa. W jednym z ognisk tej elipsy znaj-
duje się Słońce.

Siła odśrodkowa 
– patrz s. 65.

Fg

Fg

Fod

Fod

QFg

"

"

"

"

"

Q
"

= Q
"

"

Wzór na ciężar dotyczy także ciał znajdujących się na innych ciałach niebieskich obra-
cających się wokół własnej osi.

Na biegunie:
Q F=
" "

g
Na równiku:
Q F F= +
" " "

g od

Q F Fg od= -

Na rysunku nie jest za-
chowana skala pomię-
dzy wektorami!

Na Ziemi przyjmuje się 

g = 9,81 s
m

2 , a na Mar-

sie g = 3,69 s
m

2 .
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6   Umiejętnie interpretuj wykresy i odczytuj z nich dane. 
Prawidłowo sporządzaj wykresy.

   

Dźwig pracował z narastającą 
mocą, której zależność od czasu 
przedstawia wykres obok.
Oblicz pracę wykonaną przez to 
urządzenie w ciągu pierwszych 
5 sekund. 

 Pamiętaj, że również pole pod wykresem funkcji opisującej zależność 
pewnych wielkości fizycznych może mieć sens fizyczny i być liczbowo rów-
ne innej wielkości fizycznej. 

t

I

t1 t2

Q
Ładunek elektryczny prze-
pływający przez poprze-
czny przekrój przewodnika 
w czasie od t1 do t2.

t

v

t1 t2

s

Droga przebyta przez ciało
od chwili t1 do t2.

s

F

W
Praca wykonana przez 
siłę F równoległą do kie-
runku ruchu przy zmianie 
położenia ciała na drodze s.

t

P

t1 t2

W
Praca wykonana przez 
urządzenie pracujące 
z mocą P od chwili t1 do t2.

V

p

V1 V2

s1 s2

W
Praca wykonana przez 
gaz przy zmianie objętości 
od V1 do V2.

t

I

t1 t2

Q
Ładunek elektryczny prze-
pływający przez poprze-
czny przekrój przewodnika 
w czasie od t1 do t2.

t

v

t1 t2

s

Droga przebyta przez ciało
od chwili t1 do t2.

s

F

W
Praca wykonana przez 
siłę F równoległą do kie-
runku ruchu przy zmianie 
położenia ciała na drodze s.

t

P

t1 t2

W
Praca wykonana przez 
urządzenie pracujące 
z mocą P od chwili t1 do t2.

V

p

V1 V2

s1 s2

W
Praca wykonana przez 
gaz przy zmianie objętości 
od V1 do V2.

0 s

F
F|

| =
co

sa

Pole pod wykresem dowolnej krzywej 
można przybliżyć za pomocą prostokątów.

Pole pod wykresem dowolnej krzywej 
można przybliżyć za pomocą prostokątów.

   
Przykład 6.1.

0

1
2
3
4
5

2 4 61 3 5 t [ s ]

P 
[ kW ]

• Wskazówki wraz z przykładami  
i komentarzami ułatwiają przypomnienie  
najważniejszych zasad niezbędnych  
podczas rozwiązywania zadań.

• Skrót najważniejszych wiadomości  
pozwala szybko odnaleźć niezbędne wzory, 
prawa i definicje. 

• Omówienie krok po kroku wszystkich 
typów zadań maturalnych wraz z przykła-
dami ułatwia uporządkowanie i podsumo-
wanie wiedzy.

• Filmy z doświadczeniami dostępne po wpi-
saniu kodów QR umożliwiają prześledzenie 
 obowiązkowych doświadczeń z zakresu 
rozszerzonego.

FIZYKA

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Publikacja ułatwiająca usystematyzowanie i utrwalenie  
najważniejszych wiadomości i umiejętności w ostatnim  
okresie przed egzaminem.

Tuż przed egzaminem

http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Fizyka-tuz-przed-egzaminem/




GEOGRAFIA
Matura z geografii - od wiedzy
po umiejętności. Atrakcyjnie i efektywnie.

terazmatura.pl

AKTUALNE DANE 
STATYSTYCZNE
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Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Vademecum

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

GEOGRAFIA
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I. Geografia fizyczna ogólna

Fen 

Bryza 

 Bryza jest wiatrem lokalnym wiejącym w rytmie dobowym. Występuje w ciepłej porze roku na wybrze-
żach mórz i w strefie brzegowej dużych jezior.
 Powstaje na skutek różnicy temperatury między podłożem lądowym i wodnym, która najsilniej zazna-
cza się pod wieczór i nad ranem. 
 Bryza dzienna (morska) wieje znad zbiornika wodnego w kierunku lądu, przynosząc chłodne powietrze.
 Bryza nocna (lądowa) wieje w kierunku przeciwnym – od lądu w stronę morza.

Powietrze znad lądu 
ochładza się na pew-
nej wysokości,  
po czym osiada. 

Ciepłe powietrze  
unosi się nad rozgrza-
nym lądem i ustępuje 
miejsca schłodzonemu 
powietrzu znad morza.

W nocy ląd ochładza się  
szybciej niż morze – 
tworzy się nad nim wyż.

Chłodne powietrze 
przemieszcza się 
nad wodę i zajmuje 
miejsce ciepłego, 
unoszącego się 
powietrza. 

 Fen jest ciepłym, suchym i porywistym wiatrem 
lokalnym występującym po zawietrznej stronie 
pasma górskiego.
 Powstaje, gdy masy powietrza przemieszczające 
się z wyżu do niżu napotykają barierę górską.
 Powietrze po dowietrznej stronie grzbietu unosi 
się wzdłuż stoku i ochładza zgodnie z gradien-
tem wilgotnoadiabatycznym (0,6°C/100 m). Do-
chodzi wtedy do kondensacji pary wodnej i po-
wstania opadu.
 Po przekroczeniu bariery górskiej suche już 
masy powietrza opadają grawitacyjnie, a tempe-
ratura wzrasta zgodnie z  gradientem sucho-
adiabatycznym (1°C/100 m).
  Nazwa fen określa wiatr tego typu występujący 
w Alpach. Podobne cechy i genezę mają halny 
w  polskich Tatrach, chinook w  Górach Skali-
stych czy zonda w Andach.

Bryza dzienna.

Bryza nocna.
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I. Geografia fizyczna ogólna

Rzeźbotwórcza działalność rzeki w dolnym biegu 

 W dolnym biegu rzeki woda płynie wolno, siła 
erozyjna i transportowa maleje, a materiał skal-
ny jest bardzo mocno rozdrobniony. To powodu-
je, że dominującym procesem jest akumulacja 
materiału skalnego.
 Zgromadzone na dnie rzeki oraz przy jej brzegach 
osady to aluwia (namuły rzeczne). Podczas wielo-
krotnych wezbrań rzeki na okolicznych terenach 
osadzają się kolejne warstwy aluwiów, co powo-
duje powstanie bardzo żyznych gleb –  mad.
 W korycie rzeki, w miejscach jej słabszego nurtu, 
pojawiają się podłużne, piaszczyste płycizny, 
zwane mieliznami. Gdy są one widoczne ponad 
powierzchnią wody (zwłaszcza przy jej niskich 
stanach), tworzą łachy. 
 Charakterystycznym elementem rzeki są ujścia  
w formie delt (stożków napływowych) i estuariów 
(ujść lejkowatych).

Mielizny i łachy nie są trwałe. Przemiesz-
czają się pod wpływem aktualnie dominu-
jących kierunków płynięcia wody w rzece.

•  Powstaje w miejscu, gdzie dno zbiornika wod-
nego, do którego uchodzi rzeka, stromo opada, 
a silne pływy lub prądy przybrzeżne zabierają 
akumulowany materiał.

•  Woda morska, wdzierając się w górę koryta 
rzecznego, stale je poszerza.

•  Na przykład: Rzeka Świętego Wawrzyńca, Ga-
ronna, Loara, Tag, Sekwana, Łaba, Tamiza (fot.)

estuarium

•  Tworzy się w miejscu, gdzie zbiornik wodny, do 
którego uchodzi rzeka, jest płytki i nie występują 
w nim silne prądy przybrzeżne ani pływy.

•  Osady nanoszone przez rzekę stanowią prze-
szkodę dla napływających rzeką wód i dlatego 
rzeka rozgałęzia się na wiele ramion.

•  Na przykład: Amazonka, Orinoko, Wisła, Wołga, 
Ganges, Huang He, Niger, Nil (fot).

delta

TYPY UJŚĆ RZECZNYCH

Rozwiąż zadanie CKE: 
maj 2015 (PR), zad. 18.1

patrz 
terazmatura.pl 
Zadania maturalne –  
4. Hydrosfera 
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Cyrkulacja monsunowa  

Obszar
Monsun zimowy Monsun letni

kierunek okres występowania kierunek okres występowania

Zatoka Bengalska NE X–III SW IV–X

Morze Arabskie NE X–III SW V–X

Morze  
Wschodniochińskie

NE IX–V S–SW VI–VIII

północne wybrzeża  
Australii

E–SE IV–VIII W–NW IX–III

Monsun letni
Latem nad silnie nagrzanym kontynentem azjatyc-
kim ciepłe i suche powietrze unosi się, tworząc nad 
lądem strefę niskiego ciśnienia. Nad słabiej ogrza-
nym Oceanem Indyjskim z  kolei powietrze jest 
chłodniejsze i cięższe – tworzy się wyż. W związku 
z  tym wilgotne powietrze przemieszcza się znad 
oceanu w kierunku lądu (monsun letni) i przynosi 
obfite opady.

Monsun zimowy
Zimą nad wychłodzonym kontynentem azjatyckim 
powstaje układ wyżowy, a  nad cieplejszym Ocea- 
nem Indyjskim, który długo magazynuje ciepło 
z okresu letniego, rozwija się strefa niskiego ciśnie-
nia. Zatem suche i  chłodne masy powietrza nie-
przynoszące opadów przemieszczają się znad Azji 
w  kierunku Oceanu Indyjskiego. Jest to monsun 
zimowy, kształtujący pogodę suchą i słoneczną.

S T R E F A  N I S K I E G O  C I Ś N I E N I AZIMA W

W

HIMALAJE

LATOAA

S T R E F A  N I S K I E G O  C I Ś N I E N I A

W

HIMALAJE

S T R E F A  N I S K I E G O  C I Ś N I E N I AZIMA W

W

HIMALAJE

LATOAA

S T R E F A  N I S K I E G O  C I Ś N I E N I A

W

HIMALAJE

Kierunki i okresy występowania monsunów na wybranych obszarach

Monsun zimowy w Azji Południowo-Wschodniej. Monsun letni w Azji Południowo-Wschodniej.

kontynentu, natomiast zimą – od lądu w stronę 
oceanu. Na skutek oddziaływania siły Coriolisa 
monsuny ulegają odchyleniu. 
   Cyrkulacja monsunowa występuje głównie 
w  południowej i  południowo-wschodniej Azji, 
północnej Australii, środkowo-zachodniej Afry-
ce oraz sezonowo w Ameryce Środkowej i nie-
których regionach Ameryki Południowej. 

 Monsun jest wiatrem okresowo zmiennym  
powstającym wskutek nierównomiernego na-
grzewania się sąsiadujących ze sobą dużych ob-
szarów oceanicznych i lądowych (różnice w tem-
peraturze podłoża prowadzą do zróżnicowania 
ciśnienia atmosferycznego). 
   Wiatr ten zmienia swój kierunek dwa razy w cy-
klu rocznym. Latem wieje znad oceanu w stronę 
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I. Geografia fizyczna ogólna

•  wodospady (progi skalne, szypoty) – stopnie 
skalne w rzece utworzone ze skał o większej 
odporności na niszczenie niż pozostałe skały 
budujące koryto rzeczne;

•  misy i kotły eworsyjne, czyli koliste zagłębienia 
wyżłobione u podstawy progu wodospadu lub 

na dnie rzeki, gdzie przeważa ruch wirowy wody 
i obracanych przez nią odłamków skalnych;

•  przełomy rzeczne, czyli fragmenty doliny rzecz-
nej o wąskim dnie i stromych zboczach, powsta-
łe w miejscu, w którym rzeka pokonuje prze-
szkodę na swej drodze (np. wzniesienie terenu).

Erozja wsteczna  
 W efekcie erozji wstecznej następuje proces co-
fania się wodospadu. Spadające wody niosą ma-
teriał skalny i  podcinają sukcesywnie jego pod-
stawę do momentu oberwania się górnej części. 
 Erozja wsteczna dotyczy także źródła, w którym 
wypływająca z  otworu woda powiększa go, 

i w efekcie źródło się cofa, a koryto rzeki – wydłu-
ża. Ten proces może przeciąć dział wodny innej 
rzeki o mniejszej sile erozyjnej, co doprowadza 
do przejęcia jej wód, czyli kaptażu (np. kaptaż rze-
ki Pokrzywianki przez rzekę Lubrzankę w Górach 
Świętokrzyskich).

Rzeźbotwórcza działalność rzeki w środkowym biegu 
Rzeka w środkowym biegu ma mniejszy spadek. Maleje prędkość płynięcia wody oraz jej siła transpor-
towa, ale wzrasta ilość niesionej wody, a materiał skalny jest bardziej rozdrobniony niż w górnym biegu.

Erozja boczna
 Erozja boczna to proces prowadzący do posze-
rzania się koryta rzecznego w wyniku podmywa-
nia i niszczenia brzegów rzeki.
 Prędkość płynięcia wody w korycie rzeki jest naj-
większa w nurcie, który przemieszczając się od 

jednego brzegu do drugiego, systematycznie je 
podmywa. Materiał jest przetransportowywany 
z niszczonego brzegu na drugi, w którym woda 
ma mniejszą prędkość. Ten proces kształtuje 
meandry (zakola rzeczne).

nurt rzeki meander starorzecze

Woda płynąca w nurcie podmywa 
raz jeden, raz drugi brzeg rzeki.

Przy zewnętrznym brzegu woda 
płynie szybciej, a wskutek erozji 
bocznej podmywa go, tworząc 
stromy brzeg. Przeciwległy brzeg 
jest bardziej płaski, ponieważ 
wolniej płynąca woda akumuluje 
niesiony materiał.

Wskutek nieustannej erozji bocz-
nej następuje przerwanie mean-
dra i powstanie starorzecza.

próg skalny  
zbudowany z odporniejszych 
na erozję skał

podcinanie 
progu kocioł eworsyjny

Publikacja zawierająca wszystkie treści wymagane  
na egzaminie maturalnym z geografii. Ich opanowanie  
zapewnia dobre wyniki na maturze.

Treści skorelowane  
z wymaganiami podstawy  
programowej kształcenia  
ogólnego dla gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych

• Treści przedstawione w czytelny i atrakcyj-
ny graficznie sposób umożliwiają efektyw-
ne i systematyczne powtórki do matury.

• Liczne ilustracje, mapy i wykresy są dodat-
kowym źródłem informacji geograficznej, 
dającym możliwość kształcenia umiejętno-
ści przetwarzania informacji.

• Geografia regionalna świata ujęta w osob-
nym rozdziale pozwala na powtórzenie 
treści, które odpowiadają wymaganiom 
podstawy programowej dla III etapu eduka-
cyjnego, co również jest sprawdzane 
na maturze.

• aplikacji Mapy na maturze,

• zadań maturalnych CKE 
pogrupowanych w działy,

• e-testów z funkcją samosprawdzania,

• fiszek z najważniejszymi terminami  
geograficznymi,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-geografia-vademecum/
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Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Umiejętności złożone  
na maturze z geografii
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I. Geografia fizyczna ogólna

Rozwiązanie

Krok 1.    Dokonaj analizy poszczególnych wykresów.

Sprawdź, czy wszystkie wykresy mają taką samą konstrukcję 
(tzn. czy oś pionowa i oś pozioma zostały opisane i wyskalo-
wane w ten sam sposób).
Konstrukcja każdego wykresu jest taka sama. Na osi pionowej przed-
stawiono wartości temperatury powietrza wyskalowane co 5°C, nato-
miast na osi poziomej przedstawiono wartości szerokości geograficz-
nej wyskalowane co 10°.

Krok 2.   Przyporządkuj miasta zaznaczone na mapie do odpowiednich punktów na wykresach.

Odczytaj z mapy szerokość geograficzną poszczególnych miast, a następnie oznacz punkty  
na wykresach pierwszymi literami ich nazw. Zwróć uwagę, że położenie kolejnych punktów  
odpowiada rosnącej szerokości geograficznej. 
Najbliżej równika znajduje się Dżuba, a najdalej – Kair.

Krok 3.   Przypomnij sobie, czym jest średnia roczna ampli-
tuda temperatury powietrza. Następnie określ czynniki mają-
ce wpływ na średnią roczną amplitudę temperatury powietrza 
w miastach zaznaczonych na mapie. 

Średnia roczna amplituda temperatury powietrza to różni-
ca między średnią temperaturą powietrza najcieplejszego 
i najchłodniejszego miesiąca w roku. Największy wpływ na 
średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w miastach 
zaznaczonych na mapie mają:

•  szerokość geograficzna – im dalej od równika, tym większa wartość średniej rocznej amplitudy  
temperatury powietrza. Dlatego najmniejsze różnice między średnią temperaturą powietrza  
najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca w roku odnotowuje się w Dżubie, która leży najbliżej 
równika. W miejscowościach położonych dalej od równika wartość amplitudy powinna rosnąć; 

•  charakter podłoża – na obszarach pustynnych odnotowuje się wyższe dobowe i roczne amplitudy 
temperatury powietrza. W okolicy Dżuby występują sawanny, a więc średnia roczna amplituda  
temperatury powietrza będzie tam niższa niż w pozostałych miastach położonych na pustyniach  
lub półpustyniach;

•  odległość od zbiorników wodnych – na obszarach sąsiadujących z wielkimi zbiornikami wodnymi  
obserwuje się mniejsze wahania temperatury powietrza niż w głębi lądu, co wpływa na niższą  
wartość średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza. Ten czynnik wywiera decydujący 
wpływ na dane dla Kairu, który znajduje się nad morzem.

Krok 4.   Na podstawie zebranych informacji sformułuj wniosek dotyczący zmiany wielkości śred-
niej rocznej amplitudy temperatury powietrza w miastach zaznaczonych na mapie. Następnie doko-
naj ponownej analizy wykresów i podaj odpowiedź.
W kolejnych miastach leżących coraz dalej od równika (Dżubie, Chartumie i Asuanie) następuje wzrost średniej 
rocznej wartości amplitudy temperatury powietrza. Jedynie w Kairze położonym nad samym morzem obserwuje 
się jej spadek.

Odpowiedź: Wykres C.

Grecka litera φ (fi) jest oznaczeniem 
szerokości geograficznej. Z kolei sym-
bolem długości geograficznej jest litera 
λ (lambda).

Do czynników wpływających na rozkład 
temperatury powietrza na świecie  
należą: szerokość geograficzna, wyso-
kość nad poziomem morza, odległość 
od zbiorników wodnych, prądy morskie, 
rzeźba terenu oraz charakter podłoża. 
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I. Geografia fizyczna ogólna

Wykresy oznaczone literami A–D przedstawiają zmiany wielkości średnich rocznych amplitud  
temperatury powietrza.

Zaznacz wykres, na którym przedstawiono zmiany wielkości średnich rocznych amplitud  
temperatury powietrza w miastach zaznaczonych na mapie.

[°C] [°C] 

[φ] [φ] 

[φ] [φ] 

[°C] [°C] 

Na poniższej mapie przedstawiającej fragment północno-wschodniej części Afryki zaznaczono  
cztery miasta. 

Przykład 5
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II. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna

 Współczynnik przyrostu naturalnego wykazuje bardzo duże zróżnicowanie regionalne. Główną przyczy-
ną tego zróżnicowania jest poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów.

Przyczyny:
• obowiązujący model małej rodziny (2 + 1),
•  brak stabilności zatrudnienia oraz trudna sytuacja 

ekonomiczna przyszłych rodzin,
• wzrost aktywności zawodowej kobiet,
• konsumpcyjny styl życia,
• mała liczba kobiet w wieku rozrodczym,
• późny wiek zawierania małżeństw.

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO

niski 

Przyczyny:
•  powszechny model rodziny wielodzietnej, wynika-

jący z religii i kultury,
•  poprawiająca się opieka medyczna, 
• duża liczba kobiet w wieku rozrodczym, 
• brak umiejętności planowania rodziny,
•  brak systemu emerytalnego (dzieci są dla rodzi-

ców formą zabezpieczenia na starość).

wysoki 
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Współczynnik przyrostu naturalnego na świecie w latach 2008–2013.

1   Oblicz współczynnik urodzeń (Wu).

Wu = U : L · 1000

Wu = (90 300 : 9 910 000) · 1000 = 9,1‰
2   Oblicz współczynnik zgonów (Wz).

Wz = Z : L · 1000

Wz = (129 500 : 9 910 000) · 1000 = 13,1‰

3   Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego  
na podstawie różnicy otrzymanych wartości.

Wpn = Wu – Wz

Wpn = 9,1‰ – 13,1‰ = –4‰

Odpowiedź: Współczynnik przyrostu naturalnego 
na Węgrzech w 2012 r. był ujemny i wyniósł –4‰.

Obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego
Samouczek

Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego (Wpn) dla Węgier, wiedząc, że w 2012 r. urodziło się 
tam 90,3 tys. osób (U), a zmarło 129,5 tys. (Z). Liczba ludności Węgier (L) wynosiła wówczas  
9,91 mln osób. 

Praktyczne wskazówki 
oraz przykładowe zadania 
rozwiązane krok po kroku
• Wskazówki dla maturzystów to zbiór rad, 

dzięki którym uczeń dowie się, jak  
skutecznie  przygotować się do matury.

• Przykłady zadań maturalnych rozwią-
zanych krok po kroku pokazują, jak 
wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas 
egzaminu.

• Liczne samouczki umożliwiają przećwi-
czenie i utrwalenie umiejętności rozwią-
zywania zadań obliczeniowych, które 
zawsze występują na maturze.

• Element Interakcje pozwala kształcić 
umiejętność dostrzegania zależności 
oraz formułowania związków przyczy-
nowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami 
i procesami występującymi w przestrze-
ni geograficznej.

• Liczne przykłady umożliwiają zrozumie-
nie i zależności w systemie człowiek – 
przyroda – gospodarka.

AKTUALNE DANE 
STATYSTYCZNE

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-geografia-vademecum/
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Zadania 1.–13. wykonaj na podstawie barwnej mapy okolic Karpacza.

Zadanie 1. (0–1)
Rozpoznaj obiekty opisane w tabeli, a następnie wpisz obok ich nazwy. 

Opis Obiekt

Wzniesienie z punktem widokowym położone w pobliżu stacji kolejowej w Karpaczu.

Świątynia w Karpaczu Górnym oddalona o ok. 0,5 km od Czarnej Góry.

Obiekt hydrologiczny powstały ze spiętrzenia wód Łomnicy, który znajduje się 
w pobliżu wzniesienia Karpatka.

Dolina, którą biegnie stromy szlak turystyczny z najwyższego szczytu Karkonoszy.

Zadanie 2. (0–1)
Uzupełnij tekst przedstawiający fragment trasy, która biegnie Głównym Szlakiem Sudeckim  
im. M. Orłowicza, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach. 

Od Słonecznika (C1) do Spalonej Strażnicy trasa biegnie  (czerwonym / zielonym) 

szlakiem. Kocioł Wielkiego Stawu i Kocioł Małego Stawu znajdują się po jej  (prawej / 

lewej) stronie. Następny odcinek trasy, prowadzący do Domu Śląskiego, wiedzie  

(stromo / łagodnie) pod górę. Po osiągnięciu najwyższego szczytu Sudetów aż do Sowiej Przełęczy (C4) 

szlak biegnie wzdłuż granicy  (Karkonoskiego PN / państwa).

Zadanie 3. (0–1)
Wyznaczono azymuty ze wzniesienia Suszyca (B2) w kierunku różnych formacji skalnych.
Zaznacz nazwę formacji skalnej o najwyższej wartości zmierzonego azymutu.

A. Szwedzkie Skały (B1).
B. Pielgrzymy (B1).
C. Białe Skały (B1).
D. Husyckie Szańce (C2).

Zadanie 5. (0–1)
Oblicz, jaką rzeczywistą długość w linii prostej ma nieczynna linia kolejowa między stacją kolejową 
w Karpaczu a pocztą w Miłkowie. Wynik podaj w kilometrach. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

Długość linii kolejowej: 

Zadanie 4. (0–1)
Podaj nazwy kartograficznych metod prezentacji zjawisk, które zastosowano na barwnej mapie oko-
lic Karpacza do przedstawienia obiektów wymienionych poniżej. 

A. Las znajdujący się na zachód od Karpacza: 

B. Izohipsy na Czarnym Grzbiecie: 

C. Kolej linowa na Kopę: 
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Zadanie 6. (0–1)
Statek handlowy wypłynął z portu w Gdańsku w rejs do Pireusu w Grecji. Po drodze zatrzymywał się 
w dużych portach morskich.
Wpisz we właściwe miejsca na schemacie litery (A–E) odpowiadające nazwom kolejnych portów  
morskich, w których zatrzymywał się statek. 

Zadanie 8. (0–1)
Wybierz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania.  
Zaznacz literę A albo B oraz numer 1 albo 2.
Szczególnym rodzajem żeglugi morskiej prowadzonej zwłaszcza w krajach wyspiarskich, takich jak

A. Filipiny, polegającym na przewozie towarów i osób pomiędzy portami 
jednego kraju jest

1. żegluga kabotażowa.

B. Szwajcaria, 2. żegluga trampowa.

Przyporządkuj opisom kanałów morskich ich nazwy wybrane spośród podanych poniżej oraz cyfry, 
którymi zaznaczono te kanały na mapie. 

Kanał Białomorski, Kanał Kiloński, Kanał Koryncki, Kanał Sueski, Kanał Panamski

Kanał Położenie Opis Główne towary

W 1999 r. został przejęty przez państwo, na którego teryto-
rium się znajduje. Jest wykorzystywany przede wszystkim 
w przewozach pomiędzy portami Stanów Zjednoczonych.

ropa naftowa, 
węgiel kamienny, 
zboża

Ma śluzy. Pozwala ominąć cieśniny trudne do żeglugi.  
Jest jednokierunkowy.

zróżnicowane 
towary, m.in. rudy 
żelaza, ropa nafto-
wa, samochody

Nie ma śluz. Kilka razy był zamykany podczas działań 
wojennych.

ropa naftowa i jej 
produkty

Nie jest wyposażony w śluzy. Ma znaczenie lokalne –  
skraca drogę wokół Peloponezu.

służy głównie celom 
turystycznym

A. Genua. B. Hawr. C. Rotterdam. D. Valletta. E. Walencja.
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Zadanie 7. (0–2)
Na mapie zaznaczono cyframi (1–5) położenie wybranych kanałów morskich.

GEOGRAFIA

Kompletny zbiór zadań umożliwający przećwiczenie wszystkich 
umiejętności wymaganych na maturze z geografii oraz oswo-
jenie się z formułą egzaminu.

• Praktyczne informacje we wstępie publikacji 
ułatwią przygotowania do uczestnictwa  
w egzaminie maturalnym.

• Komplet zadań typu maturalnego pogrupo-
wanych w 16 działów umożliwia ćwiczenie 
wszystkich umiejętności wymaganych  
na egzaminie maturalnym.

• Przykładowe zadania typu maturalnego  
rozwiązane krok po kroku pokazują, jak  
wykorzystywać nabytą wiedzę do rozwiązywa-
nia różnych typów zadań występujących  
na egzaminie.

• Umieszczone w publikacji zadania CKE  
pokazują, jakiego typu zadania  pojawiały  
się na maturach z poprzednich lat.

• Cztery arkusze maturalne zaopatrzone w barwne  
załączniki umożliwiają sprawdzenie poziomu 
przygotowania do egzaminu z geografii i poma-
gają oswoić się z jego formą.

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

AKTUALNE DANE 
STATYSTYCZNE

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-Geografia-zadania-i-arkusze-maturalne/
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Krajobraz glacjalny
Krajobraz, który powstał w wyniku działalności lądolodu, jest nazywany glacjal-
nym. Jeśli formy polodowcowe uległy denudacji (np. moreny zostały wyrównane, 
a rynny zasypane), wtedy krajobraz określa się jako staroglacjalny. Natomiast gdy 
poszczególne formy polodowcowe są wyraźne i dobrze zachowane, to jest to krajo-
braz młodoglacjalny.

Klimat PolskiZlodowacenia w Polsce 

Formy rzeźby młodoglacjalnej w Polsce 

Największy zasięg miało zlodowacenie południowopolskie. Dotarło do Przedgórza 
Sudeckiego i Pogórza Karpackiego. Następne zlodowacenie, środkowopolskie, za-
trzymało się na Przedgórzu Sudeckim oraz na wyżynach. Natomiast ostatnie, naj-
młodsze zlodowacenie – północnopolskie – objęło północną część kraju.
Krajobraz młodoglacjalny na obszarze Polski jest charakterystyczny właśnie dla 
obszarów objętych najmłodszym zlodowaceniem. Typowe elementy rzeźby tego kra-
jobrazu to:
   wzgórza moreny czołowej – m.in. Wieżyca (329 m n.p.m.),
   morena denna – na północ od wzgórz moreny czołowej,
   równiny sandrowe – na południe od wzgórz moreny czołowej –  
np. Równina Tucholska czy Równina Kurpiowska,

   jeziora rynnowe – np. Hańcza, Jeziorak, Gopło,
   jeziora morenowe – np. Śniardwy, Mamry,
  pradoliny – np. Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka.
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Działalność lądolodów  
Lądolody przekształcają powierzchnię ziemi zarówno przez przemieszczanie się mas 
lodu (powstają wówczas formy glacjalne), jak i działalność wód pochodzących z ich 
topnienia (tworzą się wtedy formy fluwioglacjalne). Rzeźbotwórcza działalność 
lądolodów obejmuje procesy erozyjne, transportowe oraz akumulacyjne.

Formy polodowcowe

glacjalne fluwioglacjalne

erozyjne akumulacyjne erozyjne akumulacyjne

•  rysy lodowcowe
•  wygłady lodowcowe

•  morena czołowa
•  morena denna
•  głazy narzutowe 

(eratyki)

•  rynny podlodowcowe
•  pradoliny

•  sandry
•  kemy
•  ozy
•  drumliny

   Głazy narzutowe – duże głazy występujące w obrębie moren.
   Rynny podlodowcowe – długie wąskie zagłębienia o stromych zboczach i niewy-
równanym dnie utworzone przez wody subglacjalne (płynące pod ciśnieniem hy-
drostatycznym pod lądolodem).

   Pradoliny – szerokie doliny biegnące równolegle do czoła lądolodu, wyżłobione 
przez wody spływające z topniejącego lądolodu.

   Sandry – wielkie żwirowo-piaszczyste stożki napływowe powstałe na przedpolu 
lądolodu; czasem łączą się ze sobą, tworząc rozległe równiny sandrowe.

   Kemy – piaszczysto-żwirowe pagórki o wysokości od kilku do kilkudziesięciu 
metrów i długości do kilkuset metrów.

   Ozy – długie, wąskie i kręte wały zbudowane z piasków i żwirów osadzonych przez 
wody płynące pod lodem w szczelinach lub tunelach lodowcowych.

   Drumliny – niewielkie wzgórza o obłym kształcie zbudowane z piasków, żwirów, 
a niekiedy z gliny; występują w grupach, tworząc tzw. pola drumlinowe.

pradolina

sandr

morena czołowa

oz

kem

drumlin

morena  
denna rynna  

podlodowcowa

eratyk Rozwiąż 
zadanie 
www.teraz- 
matura.pl
kod: G10926
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Zadanie 4. (0–1)
Ilustracja przedstawia profil podłużny rzeki.

Zadanie 5. (0–1)
Na ilustracjach przedstawiono dwa podstawowe rodzaje wydm. 

Zaznacz znakiem X właściwy fragment biegu rzeki, do którego odnosi się 
informacja.

Lp. Informacja
Bieg rzeki

A B C

1.
Erozja denna maleje na rzecz erozji bocznej, której wynikiem jest odcinanie 
jednego brzegu rzeki i nadbudowywanie drugiego.

2.
Zachodzi intensywny proces erozji wgłębnej, prowadzący do powstania 
V-kształtnej doliny rzecznej. 

3.
Proces erozji wstecznej prowadzi do podcinania progów skalnych 
i tworzenia się kotłów eworsyjnych.

zachód

A B

wschód

Wybierz właściwe zakończenia zdań oraz podaj argument wyjaśniający wybór 
jednej z ilustracji.

1. Wydmy przemieszczają się na wschód / zachód  
2. Wydmę paraboliczną przedstawia ilustracja A / B 
Argument: 

A

B

C

Rozwiąż 
zadanie 
www.teraz- 
matura.pl
kod: G11125

GEOGRAFIA

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Tuż przed egzaminem

Ułatwienie powtórzenia teorii, a następnie przećwiczenia  
rozwiązywania typów zadań najczęściej występujących  
na egzaminie.

• Syntetyczne ujęcie najważniejszych treści wyma-
ganych na maturze ułatwia przygotowania na ostat-
nią chwilę, gdy nie ma czasu na opanowanie całości 
materiału z Vademecum.

• Liczne wskazówki w zadaniach rozwiązanych 
krok po kroku pokazują uczniowi, co jest ważne 
dla uzyskania prawidłowego wyniku.

• Mapa turystyczno-topograficzna oraz zadania 
do mapy  umożliwiają przećwiczenie kluczowej 
umiejętności maturalnej sprawdzanej na każdym 
egzaminie.

• Kody QR odsyłają do dodatkowych informacji.

AKTUALNE DANE 
STATYSTYCZNE

http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Geografia-tuz-przed-egzaminem/
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Vademecum

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:
• biogramów najważniejszych postaci,

• dyskusji historyków – tekstów dotyczących  
wybranych problemów historycznych,

• tablic genealogicznych oraz map z zadaniami,

• map myśli,

• zadań maturalnych CKE uporządkowanych  
według działów wraz z odpowiedziami,

• wskazówek pomocnych w przygotowaniu do matury,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

HISTORIA
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V.18. Wojna obronna Polski  

Działania wojenne we wrześniu 1939 roku

 Napaść niemiecką na Polskę poprzedziła prowoka-
cja gliwicka. 31 sierpnia 1939 r. grupa dywersan-
tów przebranych w polskie mundury zaatakowała 
niemiecką rozgłośnię radiową w Gliwicach. W ten 
sposób III Rzesza stworzyła fikcyjne usprawiedli-
wienie agresji na II Rzeczpospolitą.
 Działania wojenne rozpoczęły się nad ranem  
1 września 1939 r. od zbombardowania przyczół-
ków mostowych w Tczewie, miasta Wieluń oraz 

ostrzału Westerplatte. Data ta uważana jest za  
początek II wojny światowej. 
 W dniach 1–3 września trwała bitwa graniczna 
i walki o utrzymanie pozycji wojsk polskich przy 
granicy (bitwy pod Mławą, pod Mokrą).
 Nastąpiło przełamanie polskich pozycji przez woj-
ska niemieckie, załamanie się obrony i próby oporu 
poszczególnych oddziałów (bitwa pod Wizną).
 W dniach 9–19 września toczyła się bitwa nad  
Bzurą – próba polskiego kontrataku na skrzydło 
wojsk niemieckich, którego celem było powstrzy-
manie marszu wroga na Warszawę i umożliwienie 
pozostałym jednostkom zorganizowania nowej linii 
obrony. Walki zakończyły się porażką sił polskich.
 3 września 1939 r. wojnę Niemcom wypowiedziała 
Wielka Brytania (a w następnych dniach także jej 
dominia) i Francja. Ich działania ograniczyły się do 
patrolowania przedpola swoich okopów na Zacho-
dzie i zrzucania ulotek na niemieckie miasta. Była 
to tzw. wojna siedząca lub dziwna wojna. 12 wrze-
śnia 1939 r. w Abbeville sojusznicy podjęli decyzję 
o zaniechaniu jakichkolwiek działań zaczepnych 
na Zachodzie. 

Walki od 1 do 17 września

PRZEBIEG WALK PODCZAS KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU

Pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał 
polskiej placówki wojskowej na Westerplatte 1 wrze-
śnia 1939 r. o godz. 4.48.
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18.  Wojna obronna Polski  

Przygotowania do wojny

 Najdogodniejszą linię obrony dla Polaków stanowi-
ła linia rzek Narew–Bug–Wisła–San. Oznaczałoby 
to jednak oddanie bez walki Wielkopolski, Górnego 
Śląska i Pomorza, dlatego zdecydowano się bronić 
całej liczącej blisko 1700 km granicy zachodniej.
 Polskie plany zakładały jedynie obronę i oczekiwa-
nie na pomoc Francji oraz Wielkiej Brytanii, które 
zobowiązały się do natychmiastowego wsparcia 
lotniczego oraz uderzenia lądowego po 15 dniach 
od daty agresji na Polskę.
 Gdyby utrzymanie granic okazało się niemożliwe, 
polskie oddziały miały wycofać się za linię Wisły, 
a później w kierunku granicy rumuńskiej, gdzie na 

tzw. przedmościu rumuńskim polska armia miała 
czekać na posiłki francuskie i brytyjskie.
 W polskim sztabie nie brano w ogóle pod uwagę 
walki na dwa fronty, dlatego przy wschodniej 
granicy pozostawiono jedynie ok. 10% sił, w więk-
szości jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza.
 Sojusznicy nie poinformowali Polaków o  tajnym 
załączniku do paktu Ribbentrop–Mołotow i o swo-
ich decyzjach z lipca 1939 r., że w pierwszych mie-
siącach wojny Polska będzie musiała wziąć na 
siebie główny ciężar walk oraz nie otrzyma od so-
juszników bezpośredniego wsparcia.

Działania niemieckie w przededniu wojny

Polskie przygotowania do obrony
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STOSUNEK SIŁ NIEMIEC, ZSRR I POLSKI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

 Niemiecka dyplomacja starała się doprowadzić do 
izolacji politycznej II Rzeczypospolitej na arenie 
międzynarodowej i  zerwania sojuszu polsko-bry-
tyjskiego.
•  III Rzeszę prezentowano jako stronę, która dąży 

do kompromisu, jednocześnie wydłużając listę 
żądań wobec wschodniego sąsiada. 

•  Akcentowano rzekome prześladowania mniej-
szości niemieckiej w II Rzeczypospolitej.

 Wywiad niemiecki przerzucał do Polski grupy dy-
wersyjne, a w ich działania starano się angażować 
mieszkających tam Niemców.
 Armia niemiecka przygotowywała się do realizacji 
planu ataku na Polskę (plan „Fall Weiss”). Według 
założeń niemieckich walki miały trwać nie dłużej 
niż 2 tygodnie, ponieważ na przeciągające się 

działania wojenne Niemcy nie byli przygotowani 
i mogło zabraknąć im paliwa. 
 Podczas kampanii w Polsce miała zostać wyko-
rzystana przez Niemców taktyka walki nazywana  
wojną błyskawiczną (niem. Blitzkrieg), w której 
główną rolę odgrywały lotnictwo, jednostki pan-
cerne oraz piechota zmotoryzowana. Nieprzyja-
ciel miał być atakowany w wybranych kierunkach, 
a następnie jego siły okrążone przez wojska pan-
cerne i rozbite przez piechotę oraz artylerię. 
 Plan niemiecki zakładał atak na Polskę od strony 
Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich (armia 
„Północ”) oraz z rejonu Dolnego Śląska (armia 
„Południe”), otoczenie i rozbicie wojsk polskich 
na zachodnim brzegu Wisły, a następnie zdoby-
cie Warszawy.

Wymagana na egzaminie wiedza opracowana  
i wyselekcjonowana przez ekspertów maturalnych.

Dobór treści dokładnie odpowia-
dający wymaganiom maturalnym

• Ułożenie zagadnień chronologicznie epo-
kami, w kolejności zgodnej z podstawą 
programową, gwarantuje łatwe powtórzenie 
wszystkich treści wymaganych na maturze.

• Dzięki niewydzielaniu treści gimnazjalnych 
i z zakresu podstawowego uczeń zdobywa 
wiedzę w sposób uporządkowany.

• Wiek XX jest opisany najobszerniej, co jest 
zgodne z wymaganiami podstawy progra-
mowej i znajduje odzwierciedlenie w arku-
szach maturalnych.

• Liczne ilustracje, mapy i schematy stanowią 
dodatkowe źródło wiedzy, a także należą do 
rodzaju materiałów, z którymi uczeń spotka 
się na egzaminie. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-historia-vademecum/
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Mapa historyczna

•  Oprócz mapy historycznej w arkuszu mogą się znaleźć plan i szkic. Te źródła są zróżnicowane pod 
względem problematyki przedstawianych zagadnień (polityka, gospodarka, kultura itd.).

•  Ukazuje procesy rozgrywające się nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie. 
•  Dzięki niej można zapoznać się z dynamiką wydarzeń, np. przebiegiem wojen, kierunkami prze-

mieszczania się ludności i wypraw geograficznych, szlakami handlowymi, rozprzestrzenianiem 
się idei, doktryn religijnych, przesunięciami granic państw.

•  Zadanie z takim wyposażeniem może dotyczyć m.in. rozpoznania i umiejscowienia w czasie przed-
stawionych procesów, nadania tytułu materiałowi oraz sformułowania wniosków.

Dane statystyczne

•  Mogą być przedstawione w różnorodny sposób (tabela, wykres).
•  Za ich pomocą stawia się pytania o przebieg zjawiska w czasie, wskazanie jego specyficznych 

stanów (np. minima i maksima), porównanie z innymi zjawiskami. 
•  Prezentuje się w ten sposób zjawiska gospodarcze i społeczne. 
•  Ten materiał źródłowy nie jest szeroko reprezentowany w arkuszu.

Tablica genealogiczna

•  Przedstawia związki pokrewieństwa i powinowactwa między różnymi osobami oraz rodzinami. 
•  Ten rodzaj materiału źródłowego dotyczy nie tylko dynastii i rodów panujących, lecz także rodzin 

arystokratycznych, szlacheckich, mieszczańskich, związanych ze sztuką, z gospodarką lub pełnią-
cych funkcje polityczne. 

•  Opisy (noty) zawarte w tablicy genealogicznej (np. podające lata życia lub panowania) pozwalają 
m.in. dodatkowo zapytać o współwystępowanie w czasie. 

Praktyczne wskazówki
  Rozwiązanie każdego zadania rozpocznij od uważnej lektury polecenia oraz do-
łączonego materiału źródłowego, aby zrozumieć, czego się od Ciebie wymaga.

  Wypowiadaj się precyzyjnie, nie rozpisuj się, aby egzaminator nie musiał do-
szukiwać się właściwej odpowiedzi. Nie można pisać wszystkiego, co się wie 
na dany temat, lecz tylko to, o co jest się pytanym.

  W każdym z zadań jest wskazana określona czynność, którą należy wykonać. 
Tylko za jej realizację otrzymasz punkty. 

  Podawaj zawsze tyle informacji (przykładów, argumentów, cech itp.), ile wska-
zano w poleceniu.

  Nie przepisuj materiałów źródłowych w rozwiązaniu zadań i wypracowaniu. 
  Pisz czytelnie i starannie – niewyraźnie zapisana odpowiedź może zostać źle 
zrozumiana. 

  Pamiętaj o poprawności językowej swojej wypowiedzi – błędy stylistyczne  
i językowe mogą spowodować powstanie błędów merytorycznych.

  Kontroluj czas – pamiętaj, że oprócz rozwiązania zadań testowych czeka Cię  
jeszcze napisanie wypracowania.

  Wypracowanie powinno składać się z trzech części – wstępu, rozwinięcia i za-
kończenia. 

  Tezy stawiane w odpowiedziach do zadań powinny być osadzone w rzeczywi-
stości historycznej.

14

Informacje praktyczne

Test
• Liczba zadań w tej części jest zmienna, ale maksymalnie możesz za nie uzyskać 38 punktów. 
• Zadania są zamknięte i  otwarte (jest ich więcej), dotyczą wszystkich epok historycznych 

i różnych dziedzin.
• Każde zadanie w części testowej jest oparte na materiale źródłowym (mapy, teksty, dane sta-

tystyczne, ilustracje, tablice genealogiczne). Jest on zróżnicowany, a także łączony ze sobą (np. 
tekst z mapą, mapa z tablicą genealogiczną, tekst z ilustracją i mapą itp.). 

• Poprawna odpowiedź wymaga analizy i interpretacji źródeł oraz zastosowania posiadanej 
wiedzy. W trakcie przygotowań rozwiązuj zadania typu maturalnego. 

Wypracowanie
•  Znajduje się na końcu arkusza, możesz za nie uzyskać maksymalnie 12 punktów. Należy wybrać 

jeden z pięciu podanych tematów. 
•  Każdy z tematów dotyczy jednej z epok historycznych (starożytności, średniowiecza, dziejów 

nowożytnych, wieku XIX oraz wieku XX), różnych dziedzin (historii politycznej, społecznej, go-
spodarczej oraz kultury). Są podzielone również na historię Polski i powszechną.

•  Sprawdza umiejętność napisania zwartego, logicznie skonstruowanego i uargumentowanego 
tekstu. 

•  Dwa tematy z pięciu są wyposażone w zestaw związanych z nimi materiałów źródłowych, które 
stanowią inspirację i podpowiedź, lecz nie wyczerpują całości zagadnienia. Dokonaj ich analizy, 
a wnioski wykorzystaj w pracy. 

•  Tematy dotyczą stosunkowo wąskiego zagadnienia.

Przykłady zadań oraz tematów wypracowań są umieszczone w Informatorze maturalnym dostęp-
nym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w przykładowym zestawie zadań.

Tekst źródłowy

•  Zapisy pochodzące z epoki stanowią bezpośrednie źródło wiadomości na temat opisywanych 
wydarzeń. Przekaz może być subiektywny, dlatego nie tylko musisz go odczytać i zrozumieć, ale 
także dokonać interpretacji. 

•  W zadaniach wykorzystywane są również opracowania naukowe i popularnonaukowe. Na ich 
podstawie stawiane są pytania m.in. o współczesne oceny zjawisk historycznych, różne sposoby 
rozumienia i interpretowania przyczyn i/lub następstw wydarzeń. 

Materiał ilustracyjny

•  Jako źródło może zostać wykorzystana dowolna forma przedstawienia graficznego (dzieło sztuki, 
szkic, rysunek, portret, fotografia, karykatura, ilustracja itd.). 

•  Twoim zadaniem jest m.in. rozpoznanie, co zostało przedstawione za pomocą materiału ikonogra-
ficznego, wyciągnięcie wniosków ze sposobu ukazania zagadnienia, analiza elementów zawar-
tych w źródle (także napisów czy podpisów, jeżeli występują).

•  Podczas pracy z tym materiałem wykorzystaj zarówno swoją wiedzę historyczną, jak i z zakresu 
historii sztuki i kultury, aby rozpoznać konteksty.

Charakterystyka materiałów źródłowych  
najczęściej występujących w arkuszu maturalnym z historii
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Materiały do zadania 1.

Źródło 1. Najstarsza wzmianka o Gdańsku
[27] Następnie ostrząc i przygotowując miecz słowa Bożego przeciw okrutnym barbarzyńcom i be-
zecnym bałwochwalcom, zaczął rozważać, z kim najpierw, [a] z kim potem należy rozpocząć walkę; 
czy ma udać się do Luciców, którzy żyją z łupienia chrześcijan i krzywdy biednych ludzi, czy do kraju 
Prusów, których bogiem brzuch i chciwość idąca w parze z morderstwem. Gdy tak się wahał, wydała 
mu się lepsza myśl, żeby pójść zwalczać bożków i bałwany w kraju Prusów, gdyż ta kraina była bliższa 
i znana wspomnianemu księciu. Książę zaś, poznawszy jego zamiary, daje mu łódź i dla bezpieczeń-
stwa podczas podróży zaopatruje ją w trzydziestu wojów. On zaś przybył najpierw do miasta Gdańska, 
położonego na skraju rozległego państwa [tego] i dotykającego brzegu morza. Tu, gdy miłosierny Bóg 
błogosławił jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały chrzest. Tu [także] odprawiające obrzędy mszal-
ne Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie samego miał złożyć w ofierze. Cokolwiek zaś 
pozostało z tego, co w komunii przyjął sam i nowo ochrzczeni, kazał zabrać i zawinąwszy w czyściutkie 
płótno zachował dla siebie jako wiatyk.

Źródło: Jan Kanapariusz, […] żywot pierwszy, przeł. Kazimierz Abgarowicz, Gdańsk 2009.

Źródło 2. Fotografia. Kościół św. Katarzyny w Gdańsku 

Wskazówka

Rozpocznij od zapoznania się z poleceniem. Na-
stępnie przeczytaj tekst źródłowy. Zastanów się, 
kto został w nim opisany i kiedy rozegrały się te 
wydarzenia. Przeanalizuj fotografię – rozpoznaj 

styl architektoniczny, w którym zbudowano ko-
ściół. Przypomnij sobie, od kiedy był on obecny 
na ziemiach polskich. Pamiętaj, aby wykorzystać 
te informacje w uzasadnieniu swojej odpowiedzi. 

Przykładowe zadania typu maturalnego

Zadanie 1. (0–1)
Rozstrzygnij, czy w czasach opisanych przez źródło 1. w Gdańsku znajdował się kościół widoczny 
na fotografii. Uzasadnij odpowiedź za pomocą argumentów odnoszących się do architektury budowli 
i treści źródła.

Stanowisko: 

Uzasadnienie: 

Zob. s. 110, 182.

Praktyczne informacje  
i przykładowe rozwiązania 
zadań maturalnych

• Praktyczne informacje dotyczące eg-
zaminu pozwolą zapoznać się z typami 
zadań, z jakimi uczeń spotka się na ma-
turze, oraz dowiedzieć się, na co zwrócić 
szczególną uwagę podczas egzaminu 
i jakich błędów unikać.

• Wzorcowe rozwiązania zadań matural-
nych CKE oraz wypracowanie pokazują 
na przykładach, w jaki sposób udzielać 
odpowiedzi na maturze oraz za co są 
przydzielane punkty podczas oceniania.

• Przykładowe zadania typu maturalnego 
wraz z rozwiązaniami, zamieszczone 
na końcu każdego działu, pokazują, 
jak wykorzystywać nabytą wiedzę 
w praktyce.

• Wskazówki objaśniają, w jaki spo-
sób należy podejść do rozwiązania 
 poszczególnych zadań. Przedstawiają 
także metody analizy i interpretacji  
załączonych materiałów źródłowych. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-historia-vademecum/
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Zadania i arkusze maturalne
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Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Publikacja umożliwiająca kształcenie wszystkich wymaganych  
umiejętności dzięki przykładom rozwiązań, wskazówkom oraz  
bogatemu materiałowi ćwiczeniowemu.

• Praktyczne informacje, wskazówki i rozwiąza-
nia modelowe pokazują, jak wykorzystać zdo-
bytą wiedzę do pracy z różnymi typami zadań  
na egzaminie.

• Wszystkie zadania obudowano materiałami 
źródłowymi, tak jak w arkuszu maturalnym, 
dzięki czemu uczeń ćwiczy umiejętności wyma-
gane na egzaminie.

• Wskazówki do wybranych zadań  pokazują, 
w jaki sposób analizować materiał źródłowy  
i na co zwrócić  uwagę, aby udzielić dobrej  
odpowiedzi.

• Najwięcej zadań dotyczy XX w., co odpowiada 
proporcjom treści w arkuszu maturalnym.

• Propozycje tematów wypracowań rozpisane  
na zadania cząstkowe pomagają w przygotowa-
niu konspektu pracy pisemnej.
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Temat 1.
Rozważ, czy negatywny wizerunek epoki saskiej jest uzasadniony.

Krok 1.  Zrozumieć sens polecenia 

wskazówka

Dokonaj analizy znaczenia czasownika opera-
cyjnego rozważ. Podczas opracowywania tego 
tematu należy podać argumenty i kontrargu-

menty do przedstawionej przez Ciebie tezy oraz 
ocenić ich słuszność. Określ przedział czasowy, 
którego dotyczy temat wypracowania.

Ćwiczenie 1.
Scharakteryzuj sytuację Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w.

Ćwiczenie 2.
Napisz, czym kierował się władca Saksonii Fryderyk August I, ubiegając się o tron Rzeczypospolitej.

Ćwiczenie 3.
Wyjaśnij, co oznacza termin epoka saska.

Krok 2.  Wstęp

Ćwiczenie 4.
Dokonaj analizy informacji uzyskanych po rozwiązaniu ćwiczeń 1–3. Na tej podstawie sformułuj krótką  
wypowiedź (maksymalnie 2–3 zdania) charakteryzującą okoliczności powstania unii polsko-saskiej.

wypracowania
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Arkusz 1
Zadanie 1. (0–1)

Źródło 1. Plan miejsca kultu w starożytnej Grecji

Źródło 2. Fragment dzieła rzymskiego historyka Justyna z III w.
W samym środku znajduje się skała [...]. [...] Na tym występie skalnym, niemal w środku wysokości góry, 
znajduje się mała płaszczyzna, a w niej głęboki otwór w ziemi, który prowadzi do wyroczni. Z niego wy-
dostaje się do góry zimny powiew, pchany jakąś siłą niby wiatrem i wprawia w oszołomienie umysły 
wieszczek, które napełnione siłą bóstwa udzielają odpowiedzi ludziom [...]. Można tu więc zobaczyć wiele 
bogatych darów, złożonych przez królów i narody; świadczą one zarówno o hojności i wdzięczności ofia-
rodawców, jak i o prawdziwości bożych odpowiedzi.

Źródło: Marek Junianus Justynus, Zarys dziejów powszechnych na podstawie Pompejusza Trogusa, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1988, s. 164–165.
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Objaśnienia: skarbce fundowane przez najbogatsze miasta Grecji i inne obiekty: 1 – sanktuarium Dioni-
zosa, 2 – skarbiec Sykiończyków, 3 – skarbiec Syfnijczyków, 4 – skarbiec Tebańczyków, 5 – skarbiec Kni-
dyjczyków, 6 – skarbiec Ateńczyków; 7 – portyk Ateńczyków, 8 – kolumna Naksyjczyków, 9 – Grota Sybilli 
(Pytii), 10 – źródło, 11 – świątynia Apollina, 12 – ołtarz Apollina, 13 – wielki teatr

Rozstrzygnij, czy źródła 1. i 2. dotyczą tego samego sanktuarium w starożytnej Grecji. Uzasadnij  
odpowiedź, podając dwa argumenty.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-Historia-zadania-i-arkusze-maturalne/
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I. Praca z materiałem źródłowym

CKE

Zadanie 6. (0–2 )
Interpretując elementy graficzne obrazu, wyjaśnij jego treść propagandową 
dotyczącą celów polityki zagranicznej Anglii w XVI wieku.

Materiał do zadania 6.

George Gower, Portret Elżbiety I, królowej Anglii (1588 r.)

Rozwiązanie
Zdający powinien w odpowiedzi wyjaśnić treść propagandową obrazu – przed-
stawienia królowej Elżbiety (propagowanie imperialnej polityki, podkreślenie 
pozycji Anglii jako mocarstwa światowego), odwołując się do elementów obrazu 
(globus – kula ziemska, okręty – flota, pokonana Armada).

Schemat punktowania
2 pkt – za wyjaśnienie treści propagandowej z uwzględnieniem dwóch elemen-
tów obrazu.
1 pkt – za wyjaśnienie treści propagandowej z uwzględnieniem jednego elemen-
tu obrazu.
0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi.

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2014/2015. 
Historia. Zakres rozszerzony, CKE, Warszawa 2013.
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Źródło: D. McDowall, An Illustrated History of Britain, Harlow 2004, str. 74.
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Praca z materiałem ilustracyjnym
Rozpoznaj rodzaj źródła ikonograficznego. Poszukaj przedstawionych na nim ele-
mentów charakterystycznych (czasami są to szczegóły). Zwróć również uwagę na 
czas i miejsce powstania ilustracji oraz nazwisko jej autora. Jeśli zostały pod nią za-
mieszczone podpisy lub komentarze, zapoznaj się z nimi. Pamiętaj, aby w odpowie-
dzi zamieścić odwołania do źródła.

Za ich pomocą można przedstawić wszystkie tematy, m.in. polityczne, społeczne, kul-
turowe i gospodarcze. Autorzy takich prac stosowali różne techniki artystyczne i formy 
prezentowania rzeczywistości. Część dzieł powstała bezpośrednio po uwiecznionych 
wydarzeniach, dzięki czemu odbiorcy mogą poznać realia danego okresu (np. ubiory, 
uzbrojenie, zabudowę). Z upływem czasu rozwijało się również malarstwo historyczne, 
odtwarzające minione wydarzenia, ale bazujące na przekazach i wyobraźni twórców 
– takie prace nie oddają dokładnie realiów przedstawianej epoki, a nawet mogą je 
zniekształcać. Warto też pamiętać, że artyści często tworzyli swoje dzieła na zamówie-
nie – np. władców przedstawiali w sposób wyidealizowany, ukrywali ich ułomności.

Ich odczytanie wymaga znajomości kontekstu przedstawionych wydarzeń lub zjawisk. 
Ilustracje tego typu często są wzbogacane komentarzami albo dialogami postaci. 

Na takich źródłach najczęściej można obejrzeć wizerunki władców oraz przedstawie-
nia ważnych wydarzeń. Warto zwracać uwagę na to, co na nich widnieje i w jakim celu 
zostały wydane.

Za ich pomocą od XIX w. utrwala się życie ludzi oraz bieżące wydarzenia. Na tej pod-
stawie można prześledzić różne zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturo-
we zachodzące na przestrzeni lat.

Często są na nich przekazywane treści propagandowe. Podczas analizy tych źródeł 
należy zwrócić uwagę na to, kiedy i w jakich okolicznościach powstały.

Obrazy, rysunki, ryciny

Rysunki satyryczne i karykatury

Monety, herby, medale, pieczęcie

Fotografie

Plakaty

3.  Praca z materiałem ilustracyjnym
Materiał ilustracyjny, podobnie jak teksty źródłowe, jest bar-
dzo zróżnicowany i dostarcza wielu informacji o przeszłości. 
Ilustracje tworzono od początku historii ludzkości – zmieniała 
się jedynie ich forma.  

I. Praca z materiałem źródłowym
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Podział źródeł ikonograficznych ze względu na rodzaj

Zobacz 
zadanie 
www.teraz-
matura.pl
kod: H04814
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HISTORIA

Tuż przed egzaminem

Najważniejsze wiadomości przedstawione w uporządkowany  
sposób, dający uczniowi możliwość łatwego opanowania wiedzy. 

• Syntetyczne ujęcie głównych zagadnień 
ułatwia szybką powtórkę treści wymaga-
nych na egzaminie.

• Słowniczek i tablice chronologiczne.

• Dział o pracy ze źródłami pomaga w przypo-
mnieniu  podstawowych zasad pracy z nimi. 
Dodatkowo zawiera przykłady zadań ma-
turalnych oraz wskazówki, jak postępować 
podczas ich rozwiązywania.

• Kody QR przekierowujące do dodatkowych 
zadań i informacji poszerzają wiedzę w wy-
branych aspektach.

1.4.  Wojny grecko-perskie 
1. S
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II. Wybrane zagadnienia z historii powszechnej i dziejów Polski

Przyczyny wojen grecko-perskich 

•  rozbudowa imperium perskiego w kierunku zachodnim – w połowie VI w. p.n.e. 
wojska Cyrusa Wielkiego podbiły Azję Mniejszą, m.in. kolonie greckie znajdujące się 
na jej zachodnim wybrzeżu;

•  powstanie jońskie – w czasach rządów Dariusza Wielkiego mieszkańcy kolonii grec-
kich zbuntowali się przeciwko władzy perskiej; wsparcia udzieliły im Ateny i Eretria; 
powstańcy walczyli w latach 499–494 p.n.e., lecz ponieśli klęskę.

Przebieg konfliktu

• 492 r. p.n.e. – nieudana wyprawa sił Mardoniosa na Ateny i Eretrię;
•  491 r. p.n.e. – odrzucenie przez Ateńczyków i Spartan żądań Persów („ziemi 

i wody”);
• 490 r. p.n.e. – wyprawa perska, bitwa pod Maratonem;
• 480 r. p.n.e. – wyprawa wojsk Kserksesa, bitwy: pod Termopilami i Salaminą;
• 479 r. p.n.e. – bitwy: pod Platejami i Mykale.

Najważniejsze bitwy

Miejsce 
bitwy

Dowódca po 
stronie Greków

Przebieg bitwy Wynik 

okolice 
Maratonu

Miltiades Falanga grecka została wzmocniona na 
skrzydłach, dzięki czemu rozbiła na nich 
Persów. Umożliwiło to Hellenom uderzenie 
na przeciwników z dwóch stron.

zwycięstwo 
Greków

okolice 
Termopil

król spartański 
Leonidas

Wojska greckie broniły przejścia z północ-
nej do południowej części Grecji. Dogodne 
warunki naturalne umożliwiły Hellenom 
powstrzymywanie mających przewagę 
liczebną oddziałów nieprzyjaciół. Doszło 
jednak do zdrady – Persom wskazano 
ścieżkę górską, dzięki której mogli 
przemieścić się na tyły wojsk greckich. 
Większość Hellenów wycofano z pola 
bitwy – pozostali na nim jedynie Spartanie, 
Tebańczycy i Tespijczycy.

zwycięstwo 
Persów

cieśnina mię-
dzy Salaminą 
a wybrzeżem 
Attyki

Temistokles Walki w wąskiej cieśninie umożliwiły wyko-
rzystanie zalet trier greckich – te zwrotne 
i lekkie okręty były skuteczniejsze niż 
jednostki Persów.

zwycięstwo 
Greków

okolice 
Platejów

Pauzaniasz W pierwszej fazie bitwy została pokona-
na konnica perska. Następnie do ataku 
przeszli hoplici greccy. Persowie uciekli 
z pola bitwy.

zwycięstwo 
Greków

21
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Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Vademecum

Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:
• bieżących i wyselekcjonowanych informacji 

społeczno-politycznych z kraju i ze świata,

• bazy postaci życia społeczno-politycznego,

• materiałów dodatkowych: wirtualnych 
spacerów po urzędach, opisów konfliktów 
międzynarodowych itp.,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
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Wysokość przyszłej emerytury

W  obecnym systemie emerytalnym o  wysokości 
emerytury decydują:
•  wysokość kapitału zgromadzonego w  okresie 

aktywności zawodowej – im wyższe są zarobki, 
tym wyższe kwoty trafiają do I filaru (ZUS oblicza 
emeryturę w oparciu o wysokość składek) oraz do  
II filaru, 

•  wiek przejścia na emeryturę – im dłuższy staż pra-
cy, tym większy kapitał zgromadzony na specjal-
nym koncie i krócej wypłacany w formie świadcze-
nia emerytalnego.

Według analiz wysokość średniej przyszłej emerytu-
ry wypłacanej z ZUS i OFE będzie kształtowała się na 
poziomie 40–50% ostatniego wynagrodzenia. 

Warto wiedzieć

Trzy filary systemu emerytalnego 

System emerytalny w Polsce

Fundusz Ubezpieczeń Społecz-
nych obsługiwany przez ZUS. 
Składki na ten filar mają charak-
ter obowiązkowy. Zgromadzone 
środki nie są inwestowane, ale 
przeznaczane na wypłacanie 
obecnych rent i emerytur.

Otwarte Fundusze Emerytalne 
zarządzane przez Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne (PTE). 
Środki zbierane w OFE są inwe-
stowane w papiery wartościowe 
(obligacje i akcje). Wskutek 
reformy z 2014 r. II filar przestał 
być obowiązkowy.

Różne formy oszczędzania na 
emeryturę, np. w postaci indywi-
dualnych kont emerytalnych 
(IKE), pracowniczych progra-
mów emerytalnych (PPE) lub 
ubezpieczeń prywatnych. Skład-
ki na ten filar są dobrowolne.

FILARY SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE 

I filar II filar III filar

Reforma emerytalna z 2014 r. – za i przeciw

Argumenty zwolenników reformy Argumenty przeciwników reformy

•  Celem reformy jest dobro przyszłych emerytów – 
OFE nie sprawdziły się jako instytucje skutecznie 
inwestujące środki.

•  Zmiany należało wprowadzić szybko ze względu na 
przyszłych emerytów – ich emerytury z II filaru były 
zagrożone (niska stopa zwrotu).

•  Wskutek reformy znacznie zmniejszy się dług 
publiczny.

•  Pieniądze w ZUS będą bezpieczniejsze niż 
w OFE. Emerytura z ZUS jest pewna, ponieważ 
gwarantowana przez budżet państwa.

•  Należy przywrócić pełną odpowiedzialność 
państwa za wypłatę emerytur.

•  Aktywa OFE należą do państwa (nie są własnością 
przyszłych emerytów). W zależności od aktualnych 
potrzeb budżetu i sytuacji gospodarczej państwo 
może zarządzać tymi środkami w dowolny sposób.

•  Efektywność OFE jest porównywalna z innymi 
formami oszczędzania.

•  Szybkość wprowadzania zmian i zakaz reklamy 
OFE świadczą o innych celach reformy niż dobro 
przyszłych emerytów. Prawdziwym powodem 
reformy była chęć zmniejszenia długu publicznego 
i poprawa kondycji finansowej ZUS.

•  Choć w wyniku reformy obniży się dług jawny, 
nadal utrzyma się wysoki dług ukryty (czyli przyszłe 
zobowiązania wobec emerytów).

•  Pieniądze w ZUS nie są bezpieczniejsze niż w OFE, 
ponieważ w większości istnieją tylko na papierze, 
a nie w formie realnych inwestycji. Obywatele 
nie mogą być pewni emerytur z ZUS – zasady ich 
wypłaty mogą się w każdej chwili zmienić.

•  Wprowadzone zmiany są niekonstytucyjne, 
ponieważ aktywa OFE nie należą do państwa (są 
własnością prywatną przyszłych emerytów). Rząd 
nie ma prawa ich zabrać i przekazać do ZUS.
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Aktorzy globalizacji

  Państwa
Są głównymi aktorami globalizacji. Ustalają normy 
prawa międzynarodowego i wpływają na działal-
ność organizacji międzynarodowych. W zakresie 
polityki wewnętrznej i zagranicznej muszą jednak 
uwzględniać stanowisko innych podmiotów. Przy-
kładowo po podniesieniu przez władze wysokości 
podatków zagraniczni inwestorzy mogą się wyco-
fać (co zwiększy bezrobocie itd.). 

  Międzynarodowe organizacje rządowe
Mają duży wpływ na treść regulacji prawnych 
i sposób ich realizacji. Największą rolę w proce-
sach globalizacji odgrywają organizacje finanso-
we i gospodarcze, przede wszystkim: 
• Światowa Organizacja Handlu (WTO), 
• Bank Światowy (IBRD), 
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), 
•  Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i  Rozwoju 
(OECD). 

Ich działalność budzi kontrowersje. Zdaniem zwo-
lenników pomagają zwalczać kryzysy finansowe, 
a  także ułatwiają współpracę krajów bogatych 

z biednymi. Przeciwnicy argumentują, że organi-
zacje reprezentują interesy państw najsilniejszych 
i pozwalają im sprawować kontrolę nad słabszymi.

  Korporacje międzynarodowe
Korporacje czerpią największe korzyści z globa-
lizacji. Część z nich dysponuje dużym potencja-
łem finansowym i nowoczesnymi technologiami. 
Umożliwia im to wywieranie wpływu, zwłaszcza 
na rządy krajów najuboższych, które potrzebują 
zagranicznego kapitału i technologii. Korporacje 
oddziałują również na kursy walut i ceny akcji na 
światowych giełdach.  

  Media
Światowy rynek mediów został zdominowany 
przez wielkie koncerny z państw wysoko rozwi-
niętych (głównie USA). Decydują one o tym, jakie 
informacje i w jaki sposób są dostarczane społe-
czeństwu. W ten sposób kształtują międzynaro-
dową opinię publiczną i wywierają naciski na rzą-
dy innych krajów. Globalne media promują także 
konsumpcjonizm i przyczyniają się do zacierania 
różnic kulturowych.

Więcej zob. s. 230

10 największych korporacji na świecie w 2013 r.

Nazwa Kraj Branża

Wartość
rynkowa
(w mld 

dol.)

Apple USA technologia 416

Exxon 
Mobil

USA paliwa/ 
energetyka

404

Google USA technologia 263

Berkshire 
Hathaway

USA instytucje  
finansowe

257

Petrochina Chiny paliwa/ 
energetyka

255

Wal-Mart 
Stores

USA usługi  
dla klientów  
indywidualnych

246

General 
Electric

USA energetyka, 
przemysł,  
bankowość 

240

Microsoft USA technologia 240

IBM USA technologia 238

Nestlé Szwaj-
caria

dobra  
konsumpcyjne

233

Źródło: forsal.pl

Korporacje w gospodarce – za i przeciw

Za

• Wdrażają nowoczesne technologie.
•  Tworzą miejsca pracy i podnoszą kwalifikacje 

pracowników.
• Wprowadzają wysokie standardy pracy i płacy.
• Zwiększają zdolności eksportowe państw.

Przeciw

•  Uzależniają gospodarczo państwa biedniejsze  
od wysoko rozwiniętych (neokolonializm).

• Niszczą krajową przedsiębiorczość.
•  Wykorzystują miejscową ludność jako tanią siłę 

roboczą (wysokie stanowiska są zarezerwowane 
dla osób z kraju pochodzenia firmy).
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5.2. Globalizacja współczesnego świata

Najcenniejsze marki świata w 2011 r.

Marka
Wartość  
(w mld 

dol.)

Zmiana procentowa 
w stosunku  
do 2010 r.

153,3 84%

111,5 –2%
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System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

  Ubezpieczenia społeczne – system świadczeń 
przysługujących pracownikom i ich rodzinom w sy-
tuacji niezdolności do pracy. 

  Ubezpieczenia zdrowotne – zapewniają dostęp 
do opieki zdrowotnej wszystkim płacącym składki 
i osobom na ich utrzymaniu.

System ubezpieczeń pracowniczych

Wypłata środków dla 
osób, które osiągnęły 
wiek emerytalny.

Wypłata świadczeń dla 
osób niezdolnych do 
pracy z powodu inwa-
lidztwa. Z tych środków 
są też finansowane 
renty rodzinne – dla 
rodzin osób, które 
miały uprawnienia do 
emerytury lub renty.

Wypłata zasiłków 
chorobowych oraz 
świadczeń dla osób na 
urlopie macierzyńskim.

Wypłata odszkodowań 
i zasiłków dla osób, 
które uległy wypadkom 
lub mają chorobę za-
wodową (związaną ze 
szkodliwymi warunka-
mi pracy). 

ELEMENTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ubezpieczenie  
emerytalne

Ubezpieczenie 
rentowe

Ubezpieczenie  
chorobowe

Ubezpieczenie  
wypadkowe

Instytucje związane z systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Nazwa instytucji Logo Opis

Zakład Ubezpieczeń  
Społecznych (ZUS)

Pobiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne od osób zatrudnionych. Zajmuje się również 
wypłatami świadczeń.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS)

Pobiera składki od ludzi utrzymujących się z działal-
ności rolniczej i wypłaca im świadczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ)

Finansuje działalność służby zdrowia. Zarządza 
pieniędzmi ze składek na ubezpieczenia zdrowotne 
pobieranych przez ZUS.

Fundusz Pracy

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne każdy pracodawca 
opłaca również składki na Fundusz Pracy. Jest to państwowa in-
stytucja, którą zarządza minister pracy i polityki społecznej. Środki 
z funduszu są przeznaczane na zasiłki, szkolenia dla bezrobotnych 
oraz pomoc społeczną.

Warto wiedzieć
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8.3. Praca
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2. Globalizacja współczesnego świata

Istota globalizacji

  Globalizacja dotyczy wielu obszarów życia – polity-
ki, gospodarki, kultury, komunikacji i ekologii. Jej 
początki sięgają epoki wielkich odkryć geograficz-
nych (koniec XV w.). Nasilenie procesów globaliza-
cyjnych przypada na przełom XX i XXI w.
  Skutkiem globalizacji są dwie przeciwstawne ten-
dencje: ujednolicania i fragmentaryzacji (podzia-
łu, różnicowania) świata.

   Globalizacja zachodzi w sposób samoistny i od-
dolny. Można nią jednak zarządzać – podmioty, 
które wpływają na przebieg zmian, są nazywane 
aktorami globalizacji. Należą do nich państwa, 
organizacje międzyrządowe i pozarządowe, kor-
poracje międzynarodowe oraz środki masowego 
przekazu. 
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Istota, wymiary i aktorzy globalizacji

Globalizacja – zespół procesów zachodzących w życiu społecznym, które polegają na upowszechnianiu się na 
całym świecie podobnych zjawisk i narastaniu współzależności.

Wymiary i przejawy globalizacji

• wzrost znaczenia międzynarodowych organizacji i związków państw, 
• upowszechnianie demokracji i rządów prawa,
•  popularyzowanie prądów politycznych, np. ekologizmu, fundamenta-

lizmu religijnego, feminizmu

•  międzynarodowy przepływ towarów, kapitału, usług i siły roboczej 
(migracje),

• upowszechnianie liberalnego modelu gospodarki,
•  integracja gospodarcza w wymiarze regionalnym (np. Unia Europej-

ska),
• rozwój międzynarodowych korporacji,
• zmniejszenie wpływu państw na procesy gospodarcze

•  nasilenie globalnych zagrożeń dla środowiska, np. efekt cieplarniany, 
zanik warstwy ozonowej, podnoszenie poziomu mórz,

• rozwój międzynarodowych inicjatyw i organizacji ekologicznych

•  makdonaldyzacja, czyli upodabnianie się stylu życia (jedzenie, ubiór, 
muzyka, sposób spędzania wolnego czasu),

•  amerykanizacja kultury (powszechna znajomość języka angielskiego),
• rozwijanie kosmopolityzmu i tożsamości globalnej,
• powstawanie społeczeństw wielokulturowych

•  rozwój środków komunikowania się (telefonia bezprzewodowa,  
internet),

• wzrost znaczenia wiedzy, 
• szybki przepływ informacji

WYMIARY GLOBALIZACJI

Polityczny

Gospodarczy

Ekologiczny

Kulturowy

Komunikacyjny
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Pogłębiona wiedza przedmiotowa. Skondensowane treści – zesta-
wienia problemów i pojęć oraz omówione współzależności zjawisk 
społeczno-politycznych – pomocne w systematyzowaniu wiedzy. 

Uporządkowana struktura  
i problemowe podejście  
do prezentacji zagadnień

• Graficznie wyróżnione elementy:  
przyczyny i skutki, wady i zalety danego zja-
wiska, pomagają w kształceniu umiejętności 
zajmowania stanowiska w danej sprawie.

• Działy dotyczące polityki i stosunków  
międzynarodowych opisano najobszerniej,  
co jest zgodne z wymaganiami CKE.

• Dział Gospodarka, rynek, edukacja umożliwia 
powtórzenie wiadomości z gimnazjum wyma-
ganych na maturze.

• Odnośniki do treści znajdujących się w innych 
działach ułatwiają odnajdywanie zależności 
przyczynowo-skutkowych między opisanymi 
zagadnieniami.

• Materiały dodatkowe na końcu Vademecum, 
m.in. konstytucja, słownik czy galeria postaci, 
uzupełniają informacje zawarte w publikacji.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-WOS-vademecum/
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Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Przykładowe zadania  
typu maturalnego  
do samodzielnego  
rozwiązania

VADEMECUMWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
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9.2. Praca z danymi statystycznymi

Materiał źródłowy do zadania 3.

Zadanie 1. (0–2)
Rozstrzygnij, który z podanych organów ustawowo zajmuje się przygotowywaniem zestawień przedstawionych 
w materiale źródłowym. Podkreśl nazwę właściwego organu, a następnie uzasadnij swój wybór, odwołując się 
do zadań realizowanych przez obie wymienione jednostki. 

Nazwa organu
A. samorządowe kolegium odwoławcze
B. regionalna izba obrachunkowa

Uzasadnienie: 

Zadanie 2. (0–1)
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące wykresu są prawdziwe, a które – fałszywe. Przy każdym zdaniu 
w odpowiedniej kolumnie tabeli wpisz znak „X”. 

Zdanie Prawda Fałsz

A. 
W 2013 r. przy spadku wydatków i wzroście dochodów dolnośląskie JST* odnotowały 
nadwyżkę budżetową. 

B. W latach 2008–2012 wydatki dolnośląskich JST były niższe niż uzyskane dochody.

C. W latach 2011–2013 w dolnośląskich JST deficyt budżetowy stale się zmniejszał.

* JST – jednostki samorządu terytorialnego

Tabela. Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS

Potencjalne
elektoraty*

Jak ocenia Pan(i) wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w:

TVP 1, TVP 2, TVP Info TVN i TVN 24
Telewizji Polsat
i Polsat News

Telewizji Trwam

Średnie na skali od 1 do 5, na której „1” oznacza, że są niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie, a „5”, 
że są wiarygodne, zasługują na zaufanie

PO 3,80 3,87 3,76 1,98

PiS 3,43 2,93 3,10 3,35

Niegłosujący 3,59 3,74 3,69 2,23

* Elektoraty innych partii nie zostały uwzględnione w analizach ze względu na ich niewielkie liczebności w próbie.

Na podstawie: Ocena wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych, Warszawa 2012,  
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_150_12.PDF [dostęp: 09.05.2014]
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2. Praca z danymi statystycznymi
Źródła statystyczne to prezentowane w rozmaitych formach zestawienia danych. Do podstawowych spo-
sobów przedstawiania danych statystycznych zalicza się wykresy i  tabele. Umiejętność ich analizy jest 
kształcona podczas lekcji różnych przedmiotów. Takie wiadomości wykorzystuje się przede wszystkim 
przy analizie zagadnień związanych z  procesami społecznymi, politycznymi czy gospodarczymi. W  ten 
sposób przedstawia się np. wydatki budżetowe, wyniki badań opinii publicznej, wyborów oraz referendów.

Praca z danymi statystycznymi podczas rozwiązywania zadań  
na egzaminie maturalnym
1.  Przeczytaj polecenie i dane statystyczne dołączone do zadania. Jeżeli towarzyszą im inne źródła, za-

poznaj się z całym materiałem. W arkuszu egzaminacyjnym może znaleźć się pytanie, czy dane staty-
styczne odzwierciedlają informacje zawarte w innym źródle.

2.  Analiza danych statystycznych powinna być dokonywana z  rozwagą. Najpierw przeczytaj ich tytuł 
– musisz wiedzieć, jakie treści badasz. Następnie starannie zapoznaj się z legendą. Dopiero po tych 
czynnościach obejrzyj dane i  upewnij się, że wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe. Podczas pracy  
z tabelą, zwłaszcza rozbudowaną, staraj się poprawnie odczytywać informacje.

3.  Przeczytaj ponownie polecenie i zapisz odpowiedź. Pamiętaj, aby umieścić w niej odwołania do da-
nych statystycznych.

Przykładowe zadania typu maturalnego

Źródło: http://www.wroclaw.rio.gov.pl/doc/biuletyn/wykonbudz2013.pdf [dostęp: 24.11.2014]

Materiał źródłowy do zadań 1.–2.

-3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Wykres. Dochody i wydatki oraz wynik budżetów dolnośląskich jednostek samorządu  
terytorialnego w latach 2007–2013 (w mld zł)
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9.1. Praca z tekstem

Materiał źródłowy do zadania 2.
Romowie w Unii Europejskiej
Cyganie/Romowie stanowią największą mniejszość etniczną w Unii Europejskiej. U podstaw wszelkiej polityki wspólno-
towej wobec mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych leży ochrona ich tożsamości i autonomii kulturowej przy 
równoczesnym tworzeniu możliwości równouprawnienia z grupami dominującymi w danym państwie oraz zapewnianiu 
mniejszościom aktywnego i równoprawnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym. 
Utrudnia to w obecnych czasach przede wszystkim kulturowa odmienność tych społeczności oraz specyficzne wzory 
kulturowe, powodujące, iż przedstawiciele społeczności romskich nadal nie chcą rezygnować nawet z namiastek upra-
wiania dawnego stylu życia, nie chcą rezygnować ze swych obyczajów i wzorów życia rodzinnego. Należy zaznaczyć, że 
w wielu państwach europejskich Romowie traktowani są  jak nielegalni imigranci, często z powodu braku świadectw 
urodzenia oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Duża część ludności romskiej w krajach Unii Europejskiej 
nie posiada uregulowanego statusu prawnego, co stanowi barierę nie tylko dla odnajdowania się we współczesnym 
świecie, ale nawet i dla korzystania z należnych im praw.

Źródło: Cyganie/Romowie w Polsce i Europie: wybrane problemy historii i współczesności,  
Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011,  

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/5/plik/ot-603.pdf [dostęp: 29.05.2015]

Wskazówka

Rozwiązywanie zadanie rozpocznij od uważnego prze-
czytania polecenia. Następnie zapoznaj się z  tekstami 
źródłowymi. Zastanów się, jakie znasz instytucje, funk-
cjonujące w polskim systemie politycznym, których ob-
szar działalności pokrywa się z przytoczonymi opisami. 
Pamiętaj, że w każdej z zaprezentowanych dziedzin działa  

więcej niż jedna instytucja państwowa, dlatego dokład-
nie przeanalizuj materiały źródłowe. Przykładowo – do 
tekstu C można dopasować przynajmniej dwa organy 
władzy w Polsce: Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz 
Krajową Radę Radiofonii i  Telewizji. Tylko jeden z nich 
odpowiada jednak dokładnie opisowi źródłowemu.

Zadanie 1. (0–2)
Podaj nazwy organów władzy w Polsce, które odpowiadają pod względem pozycji i sprawowanych funkcji 
organom przedstawionym w tekstach.

Tekst A. – 

Tekst B. – 

Tekst C. – 

Zadanie 2. (0–1)
Podaj dwa czynniki zwiększające ryzyko społecznej marginalizacji Romów w państwach Unii Europejskiej. 
Odwołaj się do tekstu.

• 

• 

15

Jak napisać wypracowanie maturalne z wiedzy o społeczeństwie?

Analiza tematu
W arkuszu maturalnym znajdą się trzy tematy wypracowań. Twoim zadaniem będzie napisanie pracy 
na jeden z nich. Tematy wypracowań:
•  mogą zostać sformułowane jako samodzielne zagadnienie lub zagadnienie, któremu towarzyszy ma-

teriał źródłowy (np. mapa, dane statystyczwne, tekst),
•  będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych,
• będą się odnosić do ujęcia opisywanego zagadnienia w sposób problemowy lub przekrojowy,
• będą dotyczyć Polski (co najmniej jeden temat) oraz Europy i świata (jeden temat).

Plan wypracowania
•  Przygotuj w  brudnopisie plan wypracowania. Wyróżnij w  nim trzy najważniejsze części wypowie-

dzi, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a następnie zapisz krótko zagadnienia, które powinny się 
znaleźć w każdej z nich. Opracowanie przemyślanego, uporządkowanego planu ułatwi Ci napisanie 
wypracowania.

Pisanie wypracowania
•  We wstępie wskaż problem albo zasadnicze kwestie, których rozwinięcie znajdzie się w  Twojej 

pracy. Możesz też postawić kilka pytań, na które później udzielisz odpowiedzi. Jeśli temat wymaga 
sformułowania stanowiska, określ je jasno i konkretnie. Pomocne w tym mogą się okazać zwroty: 
Moim zdaniem…, Uważam, że… itp.

•  W rozwinięciu odwołaj się do przygotowanego wcześniej planu. Opisz i wyjaśnij znajdujące się 
w nim zagadnienia. Jeśli do tematu dołączono materiał źródłowy, wykorzystaj informacje płynące 
z jego analizy. Pamiętaj przy tym o poprawności merytorycznej oraz unikaniu zbędnych sformuło-
wań. Nie należy przedstawiać zagadnień niezwiązanych z tematem – jednym z głównych kryteriów 
oceny jest umiejętność selekcji materiału.

•  W zakończeniu pracy należy podsumować rozważania. Ponownie odnieś się do tematu pracy, jesz-
cze raz określ zajmowane stanowisko, tym razem z perspektywy opisanych zagadnień lub wyrażo-
nych opinii. Sformułuj wnioski i oceny.

•  Pamiętaj o przemyślanej, spójnej i logicznej strukturze pracy, właściwych proporcjach między wstę-
pem, rozwinięciem i zakończeniem (rozwinięcie to najdłuższa część), poprawności językowej, a tak-
że o zachowaniu akapitów i marginesów oraz o estetyce pisma.

•  Jeśli zabraknie Ci miejsca w czystopisie, możesz kontynuować pisanie pracy w brudnopisie. Prze-
kreśl słowo BRUDNOPIS, nad nim zapisz słowo CZYSTOPIS – to sygnał dla egzaminatora, że powi-
nien sprawdzić zapisane tu fragmenty wypracowania.

Ocenianie wypracowania
•  Za napisanie wypracowania możesz otrzymać maksymalnie 12 punktów. Podczas oceniania Twojej 

pracy egzaminator uwzględni cztery kryteria: wartość merytoryczną, poprawność merytoryczną, se-
lekcję informacji oraz język, styl i kompozycję pracy.
Wartość merytoryczna wypracowania dotyczy:
– sposobu i zakresu przedstawienia istotnych aspektów zagadnienia,
–  wykorzystania znajomości różnych aspektów danego problemu do jego opisu w szerszym kontek-

ście interpretacyjnym,
– wykazania się znajomością pojęć związanych z danym zagadnieniem,
–  umiejętności wyrażania opinii i formułowania ocen oraz włączania ich w treści opisowo-wyjaśniające. 
 Poprawność merytoryczna jest oceniana w kontekście liczby popełnionych błędów merytorycz-
nych. Selekcja informacji dotyczy właściwej hierarchizacji i  doboru informacji umieszczanych 
w pracy. Ostatnie kryterium – język, styl i kompozycja – odnosi się do spójności, harmonijności 
i logiki wywodu.
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1. Praca z tekstem
Tekst źródłowy to jeden z typów materiałów bardzo często wykorzystywanych w zadaniach egzamina-
cyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Jego poprawna analiza należy do kluczowych umiejętności, który-
mi należy się wykazać na maturze. Podczas egzaminu maturzyści muszą skorzystać z różnorodnych 
tekstów, np. fragmentów aktów prawnych, opracowań naukowych, materiałów publicystycznych lub 
druków urzędowych.

Praca z tekstem źródłowym podczas rozwiązywania zadań  
na egzaminie maturalnym
1.  Przeczytaj polecenie, a następnie zapoznaj się z tekstem i określ charakter tego źródła – pomoże Ci to 

w jego analizie. Zwróć uwagę na tytuł i dane bibliograficzne. Mogą Ci one ułatwić wykonanie zadania.

2.  Zastanów się nad tym, czy rozumiesz materiał źródłowy załączony do zadania. W tym celu odpowiedz 
na podstawowe pytania: kto jest autorem tekstu, kiedy i w jakim celu powstało źródło, jakie najważ-
niejsze postanowienia, hasła lub informacje w nim zapisano. Podczas pracy z tekstami publicystycz-
nymi lub autorstwa badaczy zwróć uwagę na to, które treści są opiniami, a które – faktami.

3.  Przeczytaj ponownie polecenie i zapisz odpowiedź. Pamiętaj, aby nie przepisywać fragmentów tekstu 
źródłowego. W niektórych zadaniach nakazano wprawdzie odwołanie się do materiału źródłowego, 
ale w trakcie ich realizacji musisz zapisać wyłącznie wnioski wynikające z przeprowadzonej przez 
Ciebie analizy.

Przykładowe zadania typu maturalnego

Materiał źródłowy do zadania 1.
Organy ochrony prawnej w wybranych krajach Unii Europejskiej
Tekst A.
Czechy: Generalny Oskarżyciel Publiczny Republiki Czeskiej [...] umocowany jest w Konstytucji w rozdziale III, poświę-
conym władzy wykonawczej. Artykuł 80 Konstytucji przesądza, że Generalny Oskarżyciel Publiczny reprezentuje oskar-
żenie publiczne w postępowaniu karnym; wykonuje także inne zadania, jeśli ustawa tak stanowi. Pozycję i kompetencje 
oskarżyciela publicznego określa ustawa [...]. Prokuratora generalnego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

Tekst B.
Szwecja: Rzecznik Sprawiedliwości [...], znany pod oficjalną nazwą Parlamentarnego Ombudsmana, jest wybierany 
przez parlament. Jest organem konstytucyjnym. [...] Każdy, kto uważa, że został źle lub niesprawiedliwie potraktowany 
przez przedstawiciela władzy publicznej lub urzędnika zatrudnionego w służbie publicznej bądź w jednostce władzy lo-
kalnej, może złożyć skargę do Ombudsmana. Przy składaniu skargi nie obowiązuje więc ani kryterium wieku, ani wymóg 
bycia obywatelem [...].

Tekst C.
Finlandia: [...] Urząd Regulacji Łączności [...] nie jest organem konstytucyjnym, podlega Ministerstwu Transportu i Ko-
munikacji, wspierając [...] dostęp do elektronicznych usług medialnych. Działa na podstawie ustaw: o funkcjonowaniu 
radia i telewizji [...], o rynku łączności [...] i ustawy o wolności wypowiedzi w mediach [...]. Polityka medialna [...] jest 
prowadzona zgodnie z zasadą wolności słowa, a ustawodawstwo służy określeniu granic wolności słowa.

Źródło tekstów: A. Dragan, D.M. Korzeniowska, A. Krasnowolski, Organy ochrony prawnej  
w wybranych krajach Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2011,  

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/18/plik/ot-598.pdf [dostęp: 24.11.2014]
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Rysunek do zadania 5. 

Przykład 3. CKE

Zadanie 5. (0–1)
Na podstawie fotografii wykonaj polecenia. 

Wyjaśnij, do jakiego zjawiska odnosi się pytanie postaci przedstawionej na rysunku. 

Komentarz:

W odpowiedzi należy się odwołać do niepokojących zjawisk, omawianych czasem w mediach, po-
legających na rozwijaniu się uzależnień od środowiska wirtualnego. Ten problem dotyczy zwłaszcza 
młodych ludzi, którzy większość wolnego czasu spędzają przed komputerem. 

Rozwiązanie:

Zjawisko, do którego odnosi się pytanie postaci przedstawionej na rysunku, można określić jako 
nadmierną ufność wobec zawartości sieci lub nieumiejętność oddzielenia rzeczywistości od świata 
wirtualnego.

Źródło: www.mleczko.interia.pl

20     Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015 

 
 

 
 

 
 
Wymagania ogólne 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Zdający znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego, krytycznie  
je analizuje, samodzielnie wyciąga wnioski; wyraża i uzasadnia własne zdanie w wybranych 
sprawach w formie ustnej i pisemnej na różnych forach publicznych; przedstawia i uzasadnia 
poglądy odmienne od własnych. 
 
Wymaganie szczegółowe 
14. Środki masowego przekazu. Zdający: 
7) krytycznie analizuje przekazy medialne, […] oraz odróżniając informacje od komentarzy. 
 
Rozwiązanie Informacje – trzy spośród: 2, 4, 5, 7, 8, 9. 

Komentarze – trzy spośród: 1, 3, 6, 10. 
Schemat punktowania 1 pkt – za poprawne podanie trzech numerów, którymi 

oznaczone są informacje i trzech numerów, którymi oznaczone 
są komentarze. 
0 pkt – za podanie mniejszej liczby poprawnych numerów  
lub brak odpowiedzi. 

 
Rysunek do zadania 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: www.mleczko.interia.pl 
 
 
 
 

Informacje Komentarze

 
Komentarz:

Na fotografii przedstawiono dwóch polityków: premiera Leszka Millera i ministra spraw zagranicz-
nych Włodzimierza Cimoszewicza. W tle widać symbole unijne i słowo Europe, co może naprowa-
dzić na właściwą odpowiedź – dokumentem podpisywanym przez polityków był traktat akcesyjny 
Polski do UE. Rok i miejsce podpisania tego traktatu musisz przywołać z pamięci.

Rozwiązanie:

1) Traktat akcesyjny lub Traktat o przystąpieniu Polski do UE
2) (13 grudnia) 2003, Ateny

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015, CKE, Warszawa 2013.

Praktyczne informacje  
i przykładowe rozwiązania 
zadań maturalnych

• Praktyczne informacje dotyczące 
egzaminu pozwolą zapoznać się 
z formułą matury i typami zadań 
pojawiającymi się w arkuszu.

• Przykłady rozwiązanych zadań 
maturalnych CKE oraz wypraco-
wania pokazują, w jaki sposób 
udzielać odpowiedzi na maturze 
oraz za co są przydzielane punk-
ty podczas oceniania.

• Przykładowe zadania typu ma-
turalnego wraz z rozwiązaniami 
znajdujące się na końcu publika-
cji pokazują, jak wykorzystywać 
nabytą wiedzę w praktyce.

• Wskazówki informują, w jaki spo-
sób należy analizować załączone 
materiały źródłowe. 

• Element Sprawdź się pomaga 
w bieżącym kontrolowaniu wiedzy.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-WOS-vademecum/
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Zadania i arkusze maturalne

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Publikacja zapewniająca kształcenie wszystkich 
umiejętności wymaganych na maturze.
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Zadania maturalne
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Zadanie 9. (0–1)
Uzupełnij oś czasu przedstawiającą etapy wstępowania Polski do organizacji międzynarodowych, 
wpisując w wyznaczone miejsca właściwe litery.

Materiały źródłowe do zadania 9. 

Logo organizacji międzynarodowych

Obrady
Okrągłego Stołu

Podpisanie traktatu
akcesyjnego w Atenach

Materiał źródłowy do zadania 8.

Skarga A. Skarga B.

Skargę bada odpowiedni komitet traktatowy. Skargę bada międzynarodowy sąd.

Skarga może dotyczyć naruszenia tylko praw człowieka 
wymienionych w danej umowie międzynarodowej, której 
realizację monitoruje konkretny komitet.

Skarga może dotyczyć naruszenia tylko tych praw czło-
wieka, które zostały wymienione w Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności.

Prawo do wniesienia skargi przysługuje osobom fizycz-
nym, ewentualnie grupom osób. Nie korzystają z niego 
osoby prawne.

Prawo do wniesienia skargi przysługuje osobom (fizycz-
nym i prawnym), organizacjom pozarządowym i grupom
jednostek.

Na podstawie: J. Rezmer, Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ?  
Informator dla ofiar naruszeń, Warszawa 2011, s. 81−82.

Zadanie 8. (0–1)
Rozstrzygnij, w której sprawie – skargi A. czy skargi B. – wydaniem orzeczenia zajmie się Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Uzasadnij odpowiedź.

wskazówka

Twoim zadaniem jest właściwe rozpoznanie 
logo organizacji międzynarodowych (Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rada 
Europy, Organizacja Paktu Północnoatlantyc-
kiego, Organizacja Narodów Zjednoczonych). 

Następnie musisz określić moment przystąpie-
nia Polski do tych organizacji – punktem odnie-
sienia są zaznaczone na osi czasu obrady Okrą-
głego Stołu (1989 r.).

Logo A. Logo B. Logo C. Logo D.
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Arkusz 2
Zadanie 1. (0–1)
Fragment rozmowy Włodzimierza Kalickiego z profesorem Jerzym Szackim
– Czy [...*] ma przyszłość?
– Na pewno nie ma teraźniejszości. Ze zdumieniem, przyznam, odkryłem, że w literaturze naukowej 
słowo to pojawia się dziś bardzo rzadko. [...*] nie ma przyszłości, choć nie twierdzę, że dzisiejsze podziały 
są wieczne. Świat zawsze będzie bardzo zróżnicowany, w miejsce podziałów zanikających rychło pojawią 
się nowe. Być może znikną państwa narodowe, ale na pewno ich miejsca nie zajmie światowa republika. 
To marzenie garstki fantastów. Nigdy w historii nie było ich wielu. Ludzie zawsze będą chcieli mieć po-
czucie, że są z jakiegoś szczególnego miejsca na ziemi. I zawsze będą chcieli się między sobą różnić – nie 
tylko jako jednostki.

Źródło: J. Szacki, W. Kalicki, Mikrokosmos [...], http://wyborcza.pl/1,75410,1016619.html [dostęp: 07.05.2016] 

* nazwa poglądu/idei

Zadanie 2. (0–3)
Ilustracje. Środki masowego przekazu w Polsce

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Według profesora Jerzego Szackiego ideą, która nie ma przyszłości, jest
A. kosmopolityzm.
B. nacjonalizm.
C. szowinizm 
D. patriotyzm.

1.

3.

2.

4.

2.1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Do mediów komercyjnych nie odnosi się ilustracja oznaczona numerem 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

• Praktyczne informacje – wskazówki i rozwiązania 
modelowe pokazują, jak wykorzystać zdobytą wie-
dzę do pracy z różnymi typami zadań na egzaminie.

• Wszystkie zadania wyposażono w materiał źródło-
wy, tak jak w arkuszu maturalnym, dzięki czemu 
uczeń ćwiczy umiejętności wymagane na egzaminie.

• Wskazówki do wybranych zadań pokazują, w jaki 
sposób analizować  materiał źródłowy i na co zwrócić 
uwagę, aby udzielić poprawnej odpowiedzi.

• Najwięcej zadań dotyczy polityki i stosunków mię-
dzynarodowych, co odpowiada proporcjom treści 
w arkuszu maturalnym.

• Propozycje tematów wypracowań rozpisane na zada-
nia cząstkowe pomagają w przygotowaniu konspek-
tu pracy pisemnej.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-wiedza-o-spoleczenstwie-zadania-i-arkusze-maturalne/


65

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

115

Tuż przed egzaminem

Praca z materiałem ilustracyjnym 

Przykład 2. CKE

Rysunek do zadania 5.

Rozwiązanie
A. fałsz
B. prawda
C. prawda

Schemat punktowania
1 pkt – trzy poprawne wskazania
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Rozwiązanie
Postrzeganie świata realnego przez pryzmat zawartości Internetu.

Schemat punktowania
1 pkt – za dostrzeżenie istoty zjawiska przedstawionego na rysunku satyrycznym
0 pkt – za błędną interpretację rysunku, świadczącą o niezrozumieniu problemu 
lub brak odpowiedzi

Zadanie 5. (0–1)
Wyjaśnij, do jakiego zjawiska odnosi się pytanie postaci przedstawionej 
na rysunku. 

 
 

20     Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015 

 
 

 
 

 
 
Wymagania ogólne 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Zdający znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego, krytycznie  
je analizuje, samodzielnie wyciąga wnioski; wyraża i uzasadnia własne zdanie w wybranych 
sprawach w formie ustnej i pisemnej na różnych forach publicznych; przedstawia i uzasadnia 
poglądy odmienne od własnych. 
 
Wymaganie szczegółowe 
14. Środki masowego przekazu. Zdający: 
7) krytycznie analizuje przekazy medialne, […] oraz odróżniając informacje od komentarzy. 
 
Rozwiązanie Informacje – trzy spośród: 2, 4, 5, 7, 8, 9. 

Komentarze – trzy spośród: 1, 3, 6, 10. 
Schemat punktowania 1 pkt – za poprawne podanie trzech numerów, którymi 

oznaczone są informacje i trzech numerów, którymi oznaczone 
są komentarze. 
0 pkt – za podanie mniejszej liczby poprawnych numerów  
lub brak odpowiedzi. 

 
Rysunek do zadania 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: www.mleczko.interia.pl 
 
 
 
 

Informacje Komentarze

Źródło: www.mleczko.interia.pl

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 
2014/2015, CKE, Warszawa 2013.
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Tuż przed egzaminem

Praca z materiałem ilustracyjnym 
Materiał ilustracyjny, podobnie jak teksty źródłowe, jest bardzo zróżnicowany. Mogą 
to być fotografie przedstawiające postacie ze świata polityki, plakaty (np. z kampanii 
wyborczych), logo organizacji lub rysunki satyryczne (z dialogami postaci).

Praca z materiałem ilustracyjnym podczas rozwiązywania  
zadań na egzaminie maturalnym
Rozpoznaj rodzaj źródła ikonograficznego. Poszukaj przedstawionych na nim ele-
mentów charakterystycznych (czasami są to szczegóły). Szczególnej uwagi wymaga 
od Ciebie interpretacja rysunku satyrycznego, podczas której musisz się wykazać 
znajomością kontekstu przedstawionych wydarzeń lub zjawisk.  

Przykład 1. CKE

Materiał źródłowy do zadania 8. 
Fotografia. Obrady Parlamentu Europejskiego

Zadanie 8. (0–1) 
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące fotografii są prawdziwe,  
a  które – fałszywe. Przy każdym zdaniu w  odpowiedniej kolumnie  
tabeli wpisz znak „X”. 

Zdanie Prawda Fałsz

A. Przedstawiono jedną z form demokracji bezpośredniej. 

B.  Pokazano obrady instytucji podczas sesji plenarnej.   
C. Zilustrowano realizację zasady jawności obrad.   

 

Strona 5 z 26 

Zadanie 7. (0–1) 
Podkreśl poprawne dokończenie zdania.  
 

W tekście omówione są cechy charakterystyczne 
A. klientelizmu. 
B. nepotyzmu. 
C. populizmu. 
D. korupcji. 
 
 
Materiał źródłowy do zadania 8. 
 
Fotografia. Obrady Parlamentu Europejskiego  
 

 
 

 

Źródło: www.lukacijewska.pl/images/stories/aktualnosci/dzialy/zdjecie_1_[...].jpg  
 
Zadanie 8. (0–1) 
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące fotografii są prawdziwe, a które – fałszywe. 
Przy każdym zdaniu w odpowiedniej kolumnie tabeli wpisz znak „X”. 
 

 Zdanie Prawda Fałsz 

A. Przedstawiono jedną z form demokracji bezpośredniej.   

B. Pokazano obrady instytucji podczas sesji plenarnej.   

C. Zilustrowano realizację zasady jawności obrad.   

 

Źródło: www.lukacijewska.pl/images/stories/aktualnosci/
dzialy/zdjecie_1_[...].jpg

Źródło: Egzamin maturalny. Wiedza o społeczeństwie. Przykładowy zestaw zadań, CKE, 
Warszawa 2013.

P
R

A
C

A
 Z

 M
A

T
E

R
IA

Ł
A

M
I Ź

R
Ó

D
ŁO

W
Y

M
I

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Tuż przed egzaminem

Najważniejsze wiadomości przedstawione w uporządkowany  
sposób, dający uczniowi możliwość łatwego opanowania wiedzy. 

93

Tuż przed egzaminem

ze względu na aspekt 
własności

• publiczne (np. TVP),
•  komercyjne (np. TVN, 

Polsat itp.)

ze względu na zaangażo-
wanie zmysłów

•  wizualne  
(np. książki, plakaty),

• audialne (np. radio),
•  audiowizualne  

(np. telewizja)

ze względu na zasięg 
oddziaływania

• globalne (np. internet),
•  ogólnokrajowe  

(np. „Gazeta Wyborcza”),
•  regionalne  

(np. „Gazeta Pomorska”),
•  lokalne (np. „Wspólnota 

Parczewska”)

Podział mediów

Podział i funkcje mediów

Funkcje mediów

Funkcja Opis Przykład

Informacyjna Polega na dostarczaniu społeczeństwu 
wiarygodnych informacji ze wszystkich 
obszarów życia publicznego.

plakaty z informacjami na temat miej-
sca i terminu wyborów, telewizyjna 
transmisja losowania grup przed 
mistrzostwami świata w piłce nożnej

Opiniotwórcza Przedstawiciele mediów nie ograni-
czają się do przekazywania informacji, 
lecz także komentują poszczególne 
wydarzenia.

publikowanie w gazecie krytyki działań 
władz, artykuły i komentarze w me-
diach społecznościowych

Rozrywkowa Wzrost zapotrzebowania na dostar-
czanie rozrywki wiąże się z rozwojem 
społeczeństwa masowego. Obecnie 
część nadawców uważa jego realiza-
cję za najważniejsze zadanie mediów.

programy typu reality show, teleturnie-
je, seriale, prasa kolorowa

Edukacyjna Media zajmują się promowaniem 
kultury i nauki oraz kształtowaniem 
odpowiednich postaw (zwłaszcza 
u dzieci).

popularyzowanie dzieł literackich, 
artykuły popularnonaukowe, programy 
kulturalne

Kontrolna Media pełnią funkcję kontrolną 
względem rządzących (są określane 
mianem czwartej władzy). Realizują te 
zadania w imieniu opinii publicznej.

dziennikarstwo śledcze, publikowanie 
raportów dotyczących stanu prze-
strzegania przez państwa praw czło-
wieka czy wolności gospodarczej

Mobilizacyjna Przejawia się w zachęcaniu społe-
czeństwa do podejmowania konkret-
nych działań.

zachęcanie do udziału w inicjatywach 
społecznych (np. dzień bez samocho-
du), pomocy w sytuacjach klęsk ży-
wiołowych i protestach ekologicznych

Propagandowa Odnosi się przede wszystkim do 
systemów niedemokratycznych i po-
lega na podporządkowaniu mediów 
organom władzy.

brak pozwolenia na swobodną dysku-
sję w mediach i krytykę rządzących, 
wykorzystywanie mediów do nagła-
śniania opinii władz
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• Syntetyczne ujęcie głównych zagadnień 
ułatwia szybką powtórkę treści wymaga-
nych na egzaminie.

• Dział o pracy ze źródłami pomaga w przypo-
mnieniu  podstawowych zasad pracy z nimi. 
Dodatkowo zawiera przykłady zadań ma-
turalnych oraz wskazówki, jak postępować 
podczas ich rozwiązywania.

• Kody QR przekierowujące do dodatkowych 
informacji poszerzają wiedzę na temat wy-
branych zagadnień.

http://img.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Wos-tuz-przed-egzaminem/




JĘZYK ANGIELSKI
Matura z języka angielskiego –
zaufaj ekspertom Nowej Ery.

terazmatura.pl
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Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:
• materiałów stymulujących do matury ustnej,

• przykładowych arkuszy maturalnych z CKE 
wraz ze wskazówkami oraz z rozwiązaniami,

• nagrań MP3 do repetytoriów Destination:  
Matura oraz do Arkuszy maturalnych,

• artykułów z praktycznymi wskazówkami,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

Destination: Matura
Repetytorium poziom podstawowy i rozszerzony
Unikalne połączenie przygotowania do matury na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym podczas tej samej lekcji  
z wykorzystaniem tej samej książki.

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Ethical dilemmas R

181

 6  Listen again. Do Task A (for the basic level) or Task B 
(extended level). Write the answers in your notebook.

TASK A Decide which sentences (1–5) are true (T) and 
which one false (F).

T F
1 Speaker 1 supports scientific research into  

helping people get and stay healthy.

2 Speaker 2 proves that our food preferences  
are not changing.

3 Speaker 3 mentions dishonest practice by 
some people.

4 Speaker 4 warns against the power of the 
Internet.

5 All speakers mention ethical dilemmas in 
science.

TASK B Which speaker (1–4) mentions the following topics 
(A–E)? One topic does not match any of the speakers.
The speaker
A talks about some former prejudices against certain foods.
B emphasises animals’ similarity to humans.
C describes the rapid transformation of society.
D calls for a restrictive law.
E shows a new product that people might use in the future.

1 2 3 4

 Strategie językowe – Zadania pisemne

Zadania typu Prawda / Fałsz · P  str. 15 
Zadania na dobieranie · R  str. 18

 7  Pair work. Discuss the opinions (A–C). Which of them 
would you support in the debate? Why? What arguments 
would you use to convince someone undecided?
A We must stop testing on species genetically similar to 

humans.
B Human dignity must be guaranteed by restrictive laws.
C ICT may reshape people and society.

 SPEAKING 

 8  Pair work. Which jobs in the box involve ethical dilemmas? 
Illustrate your choices with examples. 

lawyer • pilot • doctor • priest • builder • banker •  
police officer • vet • computer programmer • scientist • 

archeologist • journalist • soldier 

 9  Pair work. Look at the posters (1–2). Which of them 
would you choose to advertise the school meeting with an 
ethics expert? Why did you reject the other poster? Write 
down your arguments for and against each poster. As 
a class, compare your arguments.

P

R

     

 Strategie językowe – Zadania ustne

Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiedź na pytania · str. 13 

 WRITING 

ZADANIE 1 (BLOG)
Zredaguj wpis na Twoim prywatnym blogu opisującym 
sytuację, w której stanąłeś / stanęłaś przed dylematem 
moralnym.
• Przedstaw okoliczności zdarzenia.
• Opisz uczucia, jakie towarzyszyły Ci w opisywanej 

sytuacji.
• Uzasadnij, dlaczego podjąłeś / podjęłaś taką decyzję.
• Wyjaśnij, jakie wnioski na przyszłość  

wyciągnąłeś/wyciągnęłaś z tej trudnej sytuacji.
Limit słów: 80–130, nie licząc fragmentów napisanych 
poniżej kursywą. Wykorzystaj słownictwo z ramki.

NEW ENTRY
Title: It was a very difficult day!
Entry: Hi everyone! I guess you have never experienced such 
a moral dilemma!

ethical dilemma • reveal a secret • save a friend • 
solution to a problem • deal with difficulties • 

tremendous • convince sb • overcome fears

I hope everything will be all right now!

ZADANIE 2 (ROZPRAWKA)
W ramach warsztatów dziennikarskich towarzyszących 
debatom organizowanym w Twojej szkole, poproszono 
Cię o napisanie rozprawki na temat dobrych i złych 
stron eksperymentów związanych z klonowaniem 
człowieka.
Limit słów: 200–250. Wykorzystaj słownictwo z ramki.

capable of doing good and evil • human dignity •  
treat illnesses • prejudice against •  

according to the law • strong ethical concern about • 
rapid development of • gaps in legislation •  
generate malpractices • dubious experiments

 Pisanie

Blog ·   str. 38, Rozprawka ·   str. 70
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1  Matthew Walker from the University of California 
carried out an interesting experiment. He invited 34 
healthy young volunteers to participate in it. Divided 
into two groups, they were expected to view 150 
different images, from completely unattractive to 
emotionally provocative ones. 
2  One group viewed the pictures in the morning 
and again in the evening, without sleeping in between. 
The other group saw the same images before a full night 
of sleep and again the next morning. During the 
experiment, a scanner was rating the people’s reactions 
and measuring their brain activity.
3  The volunteers who slept between viewings 
reported a much milder emotional reaction to the 
images after the second viewing. Scans performed 
during their sleep revealed that brain activity weakened 
and, consequently, allowed the impact of the images to 
be softened. This suggests that sleep may help us work 
through difficult events in our lives.
4  But another sleep expert, David Kuhlmann from 
the Missouri Health Center, warns against these far-
fetched conclusions. ‘Although dreaming helps improve 
the ability to handle stressful situations, it is not 
a perfect cure for emotional stress. It is also unlikely 
that one night’s sleep will make bad memories 
completely disappear’, Kuhlmann says. 
5  Both experts agree that, in spite of its multiple health 
benefits, sleep is often ignored in the medical profession. 
The latest study might be another reminder that sleep is not 
a state where our brain is dormant and doing nothing.

TASK A Match the questions (A–G) to the paragraphs (1–5). 
There are two extra questions.

A How were the pictures changed?
B How was the experiment carried out?
C How did some other specialists react?
D How did the people behave?
E Where did it all begin?
F How can the discovery serve science?
G How did the test results compare?

TASK B Match the sentences (A–F) to the paragraphs (1–5). 
Two sentences match one paragraph.
In this paragraph the author says that
A the people’s reactions varied. 
B the pictures were shown twice a day to each group. 
C sleep and its benefits should be used more in  

medicine. 
D this experiment was conducted on more than one group 

of volunteers. 
E some scientists are sceptical about the experiment 

results. 
F The outcome confirms the results of the latest  

research. 

 Strategie językowe –  Zadania pisemne

Zadania na dobieranie · P  · R  str. 18

 7  Do you agree with the theory presented in the article? 
Why? / Why not?

P

R

 SPEAKING 

 8  Describe the picture and answer the questions.

   

 Strategie językowe – Zadania ustne

Opis ilustracji i odpowiedź na pytania · str. 12

 WRITING 

 ZADANIE 1 (E-MAIL)
W czasie podróży powrotnej z wakacji miałeś/aś 
nieprzyjemne doświadczenie. Napisz e-mail do 
kolegi / koleżanki, w którym opiszesz swoją przygodę 
związaną z niezamierzonym zaśnięciem w pociągu. 
Początek i zakończenie e-maila zostały podane.
• Opisz warunki, w jakich podróżowałeś/aś pociągiem.
• Wyjaśnij,  dlaczego byłeś/aś tego dnia senny/a.
• Zrelacjonuj, co się stało, gdy spałeś/aś oraz opisz swoją 

reakcję na to, co się wydarzyło po przebudzeniu.
• Poradź koledze / koleżance, co należy robić, aby nie 

zasnąć podczas podróży pociągiem.
Limit słów: 80–130, nie licząc fragmentów napisanych 
poniżej kursywą. Wykorzystaj słownictwo z ramki.

Hi Dorothy / John,
I’m writing to tell you that I’ve reached my home safely. Guess what!

dreaming • handle emotions • fall asleep • 
exhausting trip • sleepless night • stressful / unusual 

situation • avoid a problem • experience 
embarrassment

That’s all for now. Write soon.
Yours,
XYZ

ZADANIE 2 (ARTYKUŁ)
W ramach kampanii zdrowotnej prowadzonej 
w Twojej szkole, poproszono Cię o napisanie artykułu 
o trybie życia młodzieży. W artykule do gazetki 
szkolnej opisz skutki braku snu u nastolatków oraz 
wyjaśnij, w jaki sposób można zachęcić młodzież do 
bardziej higienicznego trybu życia.
Limit słów: 200–250. Wykorzystaj słownictwo z ramki.

latest research • average teenager • warn against • 
weaken brain activity • impulsive behaviour •  

affect sb’s mood • to handle stressful situations •  
lack of deep sleep

 Pisanie

E-mail ·   str. 40, Artykuł ·   str. 74

1 Why is this man  
so angry?

2 What kind of 
situations make  
you feel irritated?

3 Describe a time when 
you or somebody 
else had to hide 
negative emotions.

P

R

P R

Moduł 1 Człowiek
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 SPEAKING 

 1  Choose two correct elements to complete the definition 
of ethical dilemma. Write the answers in your notebook.

 2  Think about a situation in which the character in films or 
literature had an ethical dilemma. Tell the class.
1 What did the character decide to do?

  Janosik is a legendary hero and outlaw. He robbed the rich 
and gave to the poor.

2 What could they be thinking while making their choice? 
Complete the sentences. Write the answers in your notebook.

If I   (commit a crime / reveal the secret / break the 
law), I will become  but I will  (save /  
help / defend)  other people.
If I don’t , I will not  (be put on trial). 
However, .

 3  Look at the pictures. Imagine that you are watching 
these situations happening. What ethical dilemmas could 
you have? Use the structures in 2.

  In picture 1: I know both people, the one who has dropped the 
wallet and the finder. 
If I tell my classmate who has found his / her wallet, …  
If I don’t tell my classmate what I have seen, …

1

 Gramatyka

Tryby warunkowe ·   str. 120 ·   str. 122

 LISTENING 

 4  Replace the phrases in bold with the correct form of the 
words in the box. There is one extra word in each group.

Nouns: bias, malpractice, primate, privacy, remains
Verbs: culture, emphasise, harvest, obtain, overcome
Adjectives: invisible, rigorous, tremendous 

1 Human beings, apes, and monkeys belong to a group of 
highly developed mammals.

2 I believe they will deal with all the difficulties.
3 His speech was short and free from personal prejudice.
4 The plane took off with a terrific noise.
5 Archeologists found some parts of dead bodies of 

prehistoric creatures.
6 Biologists created special conditions to grow new 

microorganisms.
7 How did you get permission?
8 Medical or legal mistakes are immediately highlighted by 

the media.
9 She is following a strict diet to restore her physical fitness.
10 Summer is the time for farmers to cut and collect ready 

crops.

 5  Listen to the extracts from a science debate. Match the 
issues (A–E) to the speakers (1–4). There is one extra issue. 
Write the answers in your notebook.
A Cloning
B Testing on animals
C Taking control
D Producing GMO / GM foods
E Selling human organs

1 2 3 4

2

P R

Ethical dilemmas Problemy etyczne

A there is no 
choice

B there is no time for 
making a decision

C either decision  
is harmful

D there are two 
choices to be made 

E either solution  
is satisfactory

F either decision 
has good and bad 

consequences

An ethical dilemma is a situation in which:

 and 

R
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 SPEAKING 

 1  Study the diagram of a weekday schedule. Complete the 
gaps (1–7) with the correct form of the verbs in the box. 
Write the answers in your notebook.

       

get • spend • get up • work • 
go to bed • do • take

According to the chart, an average person 1  
at 6 o’clock and 2  nine hours 3 .  
On average, 4  sports 5  one to two 
hours a day. Leisure is mostly the time at home in late 
afternoon and evening. We tend to 6  before 
midnight in order to 7  enough sleep before the 
next routine day.

 2  Pair work. Ask and answer the questions.
1 What is your weekday schedule? 
2 What are the differences between your weekday schedule 

and the one shown in 1?
3 How do daily routines affect your mood?
4 In what situations do you experience the emotions listed in 

the box?

to be / feel: afraid (of sth), angry (about sth), disappointed (in sb), 
excited (about sth), happy (about sth / with sb), proud (of sb), 

sad, sorry (for sb), surprised (at sth), worried (about sth) 

 I’m afraid of spiders. When I see a spider …

 3  Group work. Work in groups of three. Take it in turns to 
describe one of the pictures 1–3. Discuss the questions.

1

2

3

1 Why are the people sleeping in these places? Use the 
phrases in the box and your own ideas.

exhausting day • difficult task • tiring journey • stressful 
negotiations • sleepless night • family worries • busy week •  

no place of their own • shocking news • 
embarrassing / confusing situation • unpleasant meeting • 
hopeless problem • emotional argument • nowhere to go

2 How may a lack of sleep affect the way you will feel the 
following day?

3 Describe a situation in which you or somebody else fell 
asleep in an unusual place. 

 Gramatyka

Present Simple, Present Continuous ·   str. 76 ·   str. 78

 Strategie językowe – Zadania ustne

Opis ilustracji i odpowiedź na pytania · str. 12

 READING 

 4  Check the meaning of the words in bold in a dictionary. 
Choose the correct option A or B.
1 overnight therapy lasts
 A one night    B 24 hours
2 Painful memories are usually
 A easy to forget    B hard to forget
3 When you rate something, you calculate 
 A its value    B its size
4 When you measure something, you calculate 
 A its value    B its size 
5 When you draw far-fetched conclusions
 A  you foresee important   B your opinion doesn’t 

future events                      sound serious
6 To handle stressful situations means
 A to deal with them   B to give up
7 If there are multiple benefits of something, you can expect
 A a lot of different benefits  B few benefits
8 A dormant object is
 A not active any more   B  not active now but may be 

active in the future

 5a  Read the introduction of the article and try to predict 
its content. Will you read about any controversial theories? 
Are the final conclusions: optimistic, pessimistic, neutral?

DO WE DREAM TO EASE PAINFUL MEMORIES?

Scientists still do not know why we sleep or what 
the relationship between sleep and our emotional 
health is. The latest research shows that sleeping 
may be a type of overnight therapy and reduce our 
painful memories.

 5b  Read the article and check your predictions.

 6  Read the article again. Do Task A (for the basic level) or 
Task B (extended level). Write the answers in your notebook. 

P R

Everyday emotions Emocje P

• Podręcznik został stworzony zgodnie z wy-
mogami egzaminu maturalnego i przygo-
towuje do matury zarówno na poziomie 
podstawowym, jak i rozszerzonym.

• Spełnia wymogi wieloletniości i znajduje  
się na liście podręczników dopuszczonych 
do użytku szkolnego pod nr 888/2017.

• W podręczniku wykorzystane są techniki 
sprzyjające zapamiętywaniu: gramatyka 
jest przedstawiona w sposób indukcyjny, 
zastosowano komplementarny układ mo-
dułów tematycznych, formy wypowiedzi 
pisemnej przedstawiono krok po kroku, 
wraz z modelem i bankiem zwrotów.

• Zawarty w książce dodatek Speaking Ideas 
pomaga przygotować się do egzaminu 
ustnego.

 Skuteczne przygotowanie 
do matury

JĘZYK ANGIELSKI

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Destination-matura-repetytorium_PG_PPiR


69

Blog

39

 ĆWICZENIA 

 1  Przeczytaj poniższą wiadomość umieszczoną na blogu 
oraz sprawdź, czy autor tekstu odniósł się do wszystkich 
elementów polecenia i je rozwinął.
Treść zadania
Podczas wyjazdu na wakacje przeżyłeś/aś ciekawą przygodę 
związaną z dyscypliną sportu, którą uprawiasz. Podziel się tym 
doświadczeniem na blogu.
• Opowiedz, co robiłeś/aś tego dnia.
• Opisz nietypową sytuację, w jakiej się znalazłeś/aś.
• Wyjaśnij, co i dlaczego zrobiło na Tobie największe 

wrażenie.
• Napisz, czego nauczyło Cię to doświadczenie.

New tracks – New experiences! Publish Save

NEW ENTRY
Title: New tracks – New experiences!
Entry:

It was a typical summer day.
I was running, listening to chillout music and enjoying 
a beautiful sunrise. My energetic movements made my 
run the longest in my life. Suddenly, I realised that I had 
lost my way. Following the directions on my GPS 
wristwatch, I found myself on a sandy dune. Suddenly, 
I noticed an old carriage. When I approached the 
mysterious vehicle, I saw two leather suitcases. I was 
extremely excited at the very thought that somebody had 
left them there many years ago, so I decided to take 
a picture. ‘Get out of here, will you!’ I suddenly heard 
from behind. I turned round and I realised that the dune 
was simply a filmset. Now I know that you shouldn’t 
always believe what you see. Next time I will look around 
before taking a picture.
I hope you will like my pictures!

ĆWICZENIA DODATKOWE 
1a Praca indywidualna. Postaraj się wymienić w blogu 

wszystkie podkreślone określenia na inne, pasujące do 
rzeczownika w tej samej frazie. Zapisz swoje odpowiedzi  
w zeszycie.

1b Praca w grupach. Spróbujcie w trakcie „burzy mózgów” 
wymyślić inny scenariusz opowiadania związanego 
z podróżą na podstawie zdjęcia z walizkami, który mógłby 
zostać opublikowany na tym blogu i byłby zgodny 
z poleceniem do zadania.

 2  Na stronie www.enjoynaturaltreasures.blogspot.com 
ogłoszono konkurs na najlepszy blog nawiązujący do spotkań 
z naturą, dla którego inspiracją ma być poniższe zdjęcie. 
W tekście opublikowanym na blogu musisz:
• poinformować, gdzie przebywasz, i wyjaśnić dlaczego,
• opisać uczucia, jakie towarzyszą Ci w codziennym 

obcowaniu z przyrodą,
• wyrazić swoją opinię na temat spędzania czasu blisko 

natury i ją uzasadnić,
• opisać swoje marzenie związane z fotografowaniem natury.

ĆWICZENIA DODATKOWE 
2a Praca w parach. Przeczytaj blog kolegi / koleżanki w parze 

i zastanów się nad logiką wypowiedzi oraz nad bogactwem 
językowym. Wymieńcie się spostrzeżeniami.

2b Praca w grupach. Wyobraźcie sobie, że jesteście komisją 
konkursową. Czytając najciekawiej napisane blogi, 
podejmijcie decyzję, autorzy których z nich powinni zostać 
nagrodzeni opublikowaniem ich na oficjalnym profilu 
szkoły w internecie. 

 Pisanie: Przydatne zwroty

Notatka / Wiadomość · str. 25
Ogłoszenie · str. 27
Pocztówka · str. 30
Zaproszenie · str. 32
List  prywatny / e-mail · str. 42, z zapytaniem · str. 45,  

z reklamacją lub zażaleniem · str. 48,  
do redakcji · str. 52

Opis  osoby · str. 54, miejsca / budynku · str. 56, 
wydarzenia / imprezy · str. 58

Recenzja · str. 63–64
Opowiadanie · str. 66–67
Rozprawka · str.73
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 5  Read Text A and Text B. Do Task A (for the basic level) or 
Task B (extended level).

TASK A Choose the correct option A, B, C or D.
text a
1 According to Lopez
 A  volcanoes on Earth and on the moon act very much alike.
 B NASA’s spacecraft landed on Enceladus.  

C 62 of Saturn’s moons look volcanic.
 D ice volcanoes do not need heat to erupt.
2 According to Kirk
 A  the process of eruption on the moon is similar to 

terrestrial volcanoes.
 B Saturn looks volcanic. 

C Titan had volcanic activity in the past.
 D  eruptions on Saturn’s moon resemble those of 

a geyser.
3 Lopez and Kirk are two scientists who
 A compete.
 B work together.
 C are carrying on a debate. 
 D do not believe in extra-terrestrial life.
text B
4 We need to clean up space because
 A some satellites are too old.
 B some rocket parts can be used in the future.
 C space flights are becoming dangerous.
 D we will have to limit space missions.
5 The author’s intention is
 A to make us act immediately.
 B to inform us about the environmental problem.
 C to teach us how to recycle orbital debris.
 D to show how difficult the problem is.

TASK B Choose the correct option A, B, C or D.
text a 
1 Cryovolcanoes are so named because
 A they erupt with cold gases.
 B the process of eruption starts under a thick layer of ice.
 C methane makes them extremely cold.
 D they look like geysers. 
2 Which of the following is a fact, not an opinion?
 A Titan is Saturn’s biggest moon.
 B There were cryovolcanoes on Titan in the past.
 C There are flows of water on Titan.
 D There is life under the icy crust on Titan.
3 The article proves that
 A there are some celestial bodies similar to the Earth.
 B  there are living creatures somewhere else in 

the universe.
 C there is still much to discover in the universe.
 D people are too weak to explore the universe.
text B
4 How should the text be headlined?
 A SPACE JUNK CLEAN-UP NEEDED
 B THE MORE TRASH IN SPACE, THE LESS TRASH ON EARTH
 C DON’T GENERATE ORBITAL DEBRIS!
 D CARE FOR THE ENVIRONMENT!

P

R

5 What do the texts A and B have in common?
 A They show the history of space exploration.
 B  They show scientists’ achievements in space exploration.
 C They show how much is still unknown in space.
 D They show some effects of space exploration.

 Strategie językowe – Zadania pisemne

Zadania wielokrotnego wyboru · P  · R  str. 20

 6  Pair work / Group work. In pairs or small groups, talk about 
similarities and differences between Text A and Text B.

  Both texts deal with … and …  
However, Text A describes …, while Text B sounds like …

 SPEAKING 

 7  Group work. In two groups, write in a table the 
arguments supporting your view.
Group A: You are in favour of space exploration (e.g. people 

discover and explore new planets …). 
Group B: You are against space exploration (e.g. it is 

extremely expensive …).

 Strategie językowe – Zadania ustne

Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiedź na pytania · str. 13

R  LEXICAL – GRAMMATICAL STRUCTURES 

 8  Complete the gaps (1–8) with the correct form of the words 
in the box. Write the answers in your notebook.

solution • satisfy • try • weight • easy •  
container • traveller • demonstrate

THE BALLOON INVENTED
In spring of 1783, all Auvergne, in France, talked about 
the two Montgolfiers who had really 1  the 
problem of aerial flight, and would soon be seen flying 
over the country in a strange birdlike machine. 
The Montgolfiers felt they couldn’t postpone their 2 

 any longer, although they were not entirely 
3  with the balloon. Nevertheless, they fixed on 
the definite date of June 5, 1783 as the day and Annonay 
as the place for making the 4 .
In place of some complicated and birdlike machine, [the 
witnesses saw] only an immense cloth bag about thirty-
five feet in diameter, without machinery or wings, and 
capable of 5  some twenty-two thousand cubic 
feet of air, which the Montgolfier brothers and their 
assistants were inflating with heated air. One of the 
brothers announced that as soon as it was completely 
filled it would ‘rise to the clouds,’ carrying a frame 
6  some three hundred pounds. Nobody 
believed it.
But when, at a signal from the inventors, the ropes were 
cast off and the monster shot skyward, and then 
continued to rise until in ten minutes it had reached an 
altitude of six thousand feet, sailing 7  in 
a horizontal direction for a short distance, then gradually 
going down and landing some eight thousand feet from 
the starting-point. The news of this triumph 8  
quickly to Paris. The king and court were as interested as 
common people and an order was sent at once by His 
Majesty, bidding the brothers bring their balloon to the city.
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 RODZAJE BLOGÓW 

Blog może zawierać elementy wszystkich form wypowiedzi 
pisemnej. Znajdziemy w nim zwroty charakterystyczne dla 
opowiadania, opisu, recenzji, raportu, artykułu, rozprawki, 
ogłoszenia, zaproszenia, wiadomości, pocztówki czy listu. 
Zawsze możesz skorzystać z tabeli „Przydatne zwroty” w tym 
Repetytorium.
• Pisząc wiadomość na blogu należy zadbać o poprawność 

gramatyczną oraz zwrócić uwagę na konsekwencję 
w stylu (nieformalny, półformalny, formalny), w zależności 
od tego, kto ma być naszym odbiorcą.

• Blog nie powinien zawierać bardzo długich wypowiedzi, 
ponieważ to zniechęca czytelnika do przeczytania tekstu 
do końca.

• Blog może być wzbogacony zdjęciami, filmami, grafiką 
lub zawierać linki do polecanych przez autora stron 
internetowych.

 MODEL 

ZADANIE

Samodzielnie wykonałeś/aś prezent dla kogoś bliskiego. 
Podziel się swoim pomysłem na blogu.

• Wyjaśnij, dlaczego postanowiłeś/aś obdarować osobę 
bliską prezentem.

• Opowiedz, w jakich okolicznościach wpadłeś/aś na pomysł 
wykonania prezentu.

• Opisz, jak zrobiłeś/aś prezent oraz skomentuj, jakie 
wywarł on wrażenie na osobie obdarowanej.

• Wyraź swoją opinię na temat prezentów wykonanych 
własnoręcznie i ją uzasadnij.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, 
pamiętając, że długość tekstu powinna wynosić  
80–130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane 
pogrubioną czcionką). Oceniana jest umiejętność pełnego 
przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika 
(2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność 
językowa (2 punkty).

WSKAZÓWKA

 ▶ Przed przystąpieniem do pisania bloga zastanów się, 
jaki jest jego główny cel i kto miałby być jego odbiorcą. 

BLOG

BLOG

Prezentacja 
pasji

•  autora  
(np. sport, 
gotowanie, 
fotografia itp.)

Relacja z życia 
prywatnego

•  (np. podróże, uroczystości 
rodzinne itp.) lub instytucji 
(np. hotelu, klubu)

Instrukcja
•  mająca charakter poradnika  

dla czytelników poszukujących 
porady lub wskazówek  
(np. przepisy kulinarne, 
majsterkowanie, rękodzieło itp.)

Manifest 
poglądów

•  dotyczących 
różnych sfer życia 
(np. politycznych, 
religijnych)

A gift for my girlfried! Publish Save

Hi everyone! Guess what! I’ve made a seasonal gift 
for my girlfriend by myself!
I was shopping for vegetables at the market full of 
old ladies selling flowers. My dream was to make 
an unforgettable impression on my girlfriend. 
Daisy loves sunflowers so I thought I would buy 
her one. 

When I noticed a small boy eating the seeds I had 
an idea. I bought a big sunflower and imagined a pattern on it. Next, I picked out 
the seeds in order to make the shape of a heart. I left the sunflower on Daisy’s bed. 
She was delighted when she saw it. She was so moved that it was difficult for her to 
hide her tears…

I think that self-made gifts make valuable memories. They are better because they 
are a unique part of us and no expensive present will ever replace them.
Don’t hesitate! Somebody is waiting for a piece of you in a gift…

Element 2 (odniesienie)

Element 1 (odniesienie)

Element 1 (rozwinięcie)

Element 2 (rozwinięcie)

Element 3 (odniesienie)

Element 3 (rozwinięcie)

Element 4 (odniesienie)

Element 4 (rozwinięcie)

NEW ENTRY
Title: A gift for my girlfriend!
Entry:

129 słów

Moduł 4 Świat przyrody
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 SPEAKING 

 1  As a class, check the meaning of the words in the box.

asteroids • celestial bodies • comet • constellation • dwarf 
planet • galaxy • moon • planet • solar system • stars • supernova

 2a  Pair work. Look at the pictures. What celestial bodies 
can they be? Use the vocabulary in 1.
Student A – Picture 1 Student B – Picture 2

     

 Stu dent A: I think the biggest object in picture 1 might be ... 
and the smaller one could be ...

 Stu dent B: In picture 2, there are a few extremely bright 
objects which could be …

 Gramatyka

Czasowniki modalne – teraźniejszość i przyszłość  
·       str. 102 ·       str. 106

 2b  Pair work. What do pictures 3 and 4 show? In what way 
are they different from pictures 1 and 2?

 READING 

 3  Match the words in box A to the words in box B to make 
collocations. 

A 1 molten 2 icy 3 terrestrial 4 scientific  
5 blown-off 6 icy 7 orbital 8 current

B a plumes B community C rock d hatches  
e crust f efforts G volcanism h debris

1 2

P R

3

4

 4  Read Text A. Complete the gaps (1–3) with the 
sentences (A–E). Write the answers in your notebook.  
There are two extra sentences.
A Lopes has studied terrestrial volcanoes, which erupt hot, 

molten rock known as lava.
B Under this hard surface there is a layer of water, or 

perhaps water with something like ammonia.
C But the existence of ice volcanoes on Titan is still 

debated in the scientific community.
D Kirk constructed a 3-D model of an area on Titan.
E Another scientist, Dr Kirk, compares this activity to 

a geyser, a phenomenon that occurs here on Earth. 

text a

Volcanoes on Earth are associated with eruptions of 
hot, molten rock, ash, and gases. However, volcanoes 
which exist on the moons of Saturn and Neptune are 
called ice volcanoes or cryovolcanoes, as they erupt 
with different material.
Dr Lopes, a research scientist at NASA’s laboratory, 
says that these satellites are covered by icy crust. 
1  The process that brings material from the 
interior of the satellite to the surface is similar to 
terrestrial volcanism. According to Lopes, the best 
examples of cryovolcanism are on Saturn’s moon 
Enceladus. When NASA’s spacecraft flew by 
Enceladus, it took images of at least 20 icy plumes 
erupting into space. 2  
Recently, Lopes and Kirk have turned their attention to 
Titan, the largest of 62 known moons orbiting Saturn. 
‘It looks volcanic’ Lopes says. ‘There is a tall mountain 
and a crater next to it. And there are flows. Our best 
interpretation is that it’s a cryovolcanic region.’ 3  
Lopes admits scientists have to see evidence of heat, 
a necessary part of cryovolcanism, on the moon.
Kirk says that if the interior of Titan is composed of 
methane, cryovolcanism could help explain why 
the gas is present in the moon’s atmosphere. Also, 
the confirmed cryovolcanism on Titan could lead to 
an even greater discovery. If it had volcanism in the 
past or still has any activity, you open up the 
possibility for some very interesting chemistry. Lopes 
says ‘If you have heat and water, then there is 
the possibility of life.’

text B

Since the launch of the first satellite Sputnik I in 
1957, people have been generating space trash. 
A growing amount of orbital debris, from rocket 
parts and out-of-date satellites to blown-off hatches, 
is surrounding the Earth. It causes an increasing 
threat to space activities, including robotic missions 
and human space flight.
While current efforts have concentrated on limiting 
future space junk, the scientists say removing large 
pieces of old space junk will soon be necessary. ‘It’s 
like any environmental problem,’ they say. ‘It’s 
growing. If we don’t tackle it now, it will only become 
worse, and the remedies in the future will be even 
more costly than if we tackle it today.’

P

Based on: http://education.nationalgeographic.com

Space Przestrzeń kosmicznaR

Gramatyka  
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P 3 Czasy przyszłe Future tenses

FUTURE SIMPLE
 1  Które zasady użycia czasu Future Simple podane w ramce 
reprezentują poniższe zdania? Zapisz swoje odpowiedzi  
w zeszycie.
1 The Polish national football team will probably win the 

World Cup in 2022.  
2 Tom’s birthday party will be the day after tomorrow.  
3 Mike: Will you marry me? 
 Sue: Yes, I will.  
4 Will you come with me?  
5 I promise I will clean up the flat after the party.  

Zastosowanie czasu Future Simple

A obietnica odnosząca się do przyszłości
B przewidywanie oparte na wewnętrznym przekonaniu
C stwierdzenie faktu, który zaistnieje w przyszłości, 

ponieważ są przesłanki, żeby tak sądzić
D decyzja podjęta w chwili rozmowy (spontaniczna)
E uprzejma prośba

 2  Czasowniki w nawiasach zapisz w czasie Future Simple. 
Które z zasad użycia tego czasu ilustrują poniższe zdania? 
Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

  John will be (be) twenty next month. (stwierdzenie faktu, 
który zaistnieje w przyszłości)

1 Oh, you have a headache! I   (bring) 
you a pain killer.

2 I   (prepare) visual aids for the presentation.
3 The meeting  (not / take place)  

in the Grand Hall but in the Main Hall. I heard our dean 
talking about it.

4 (Weather forecast): It  (rain) heavily tomorrow.
5 I’ve got a request, Meg.  (you / water) 

my flowers while I am away?
6 Janet promises she  (help) us with this project.

FUTURE CONTINUOUS

Zastosowanie czasu Future Continuous
Czasu Future Continuous używamy, gdy mówimy 
o czynnościach, które będą odbywały się w określonym 
momencie w przyszłości.

‘This time next year I will be ruling this country,’ said Queen 
Victoria.

 3  Dokończ następujące zdania zgodnie z prawdą, używając 
czasu Future Continuous. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.

 This time tomorrow I will be sitting at school.

1 Don’t call me on Saturday morning because I  .
2 On Sunday evening I  .
3 This time next weekend .
4 I can’t come to your party because this time tomorrow 

afternoon .
5 This time next year .
6 At 6 pm next Thursday .

BE GOING TO
A: So, Jason is going to cook and Cynthia is going to prepare 

some special dessert. I am going to bring some CDs with 
our favourite music. Everybody is doing something!

B: Wow, this is going to be a great party! 

Zastosowanie konstrukcji be going to
Konstrukcji be going to używamy, jeżeli mówimy o:

A planach i zamiarach,
B sytuacjach, które wydarzą się, gdyż wskazują na to 

okoliczności.

 4  Na podstawie obrazków podaj jak najwięcej odpowiedzi 
na pytanie What are they going to do? Zapisz swoje 
odpowiedzi w zeszycie.

  This boy is going to fall into the pond. / This boy is going to 
catch a toy boat.

Your idea: 

1 (watch ‘The Hobbit’) 
2 (have a lot of fun) 
Your idea: 

3 (have cafe latte) 
4 (chat) 
Your idea: 

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

To, co istotne na maturze

Środki językowe – dział przygotowany  
zarówno dla poziomu podstawowego,  
jak i rozszerzonego

• Zadania ćwiczące środki językowe znaj-
dują się w dziale Gramatyka i są wyraźnie 
oznaczone.

• W każdym module występuje dodatkowa 
sekcja Lexical-grammatical structures dla 
poziomu podstawowego i rozszerzonego 
z zadaniami z zakresu środków językowych.

• W sekcjach powtórzeniowych po każdym 
parzystym module zamieszczono zadania 
ćwiczące środki językowe.

Pisanie – rozbudowany dział zawierający  
formy wypowiedzi pisemnych na poziomie  
podstawowym i rozszerzonym

• Modele wypowiedzi pisemnej we wszyst-
kich obowiązujących formach.

• Instrukcje oraz wskazówki do wykonywania 
zadań maturalnych krok po kroku.

• Bank słów i zwrotów typowych dla danej 
formy wypowiedzi pisemnej.

JĘZYK ANGIELSKI REPETYTORIUM
poziom podstawowy i rozszerzony

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Destination-matura-repetytorium_PG_PPiR
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Destination: Matura
Repetytorium poziom podstawowy

Skuteczne przygotowanie do egzaminu na poziomie  
podstawowym. Efektywność pracy dzięki przejrzystej  
i łatwej nawigacji.

• W podręczniku wykorzystano techniki 
sprzyjające zapamiętywaniu: gramaty-
ka jest przedstawiona w sposób induk-
cyjny, zastosowano komplementarny 
układ modułów tematycznych, formy 
wypowiedzi pisemnej przedstawiono 
krok po kroku, wraz z modelem i ban-
kiem zwrotów.

• Dodatek Speaking Ideas pomaga przy-
gotować się do egzaminu ustnego.

Środki językowe – dział, który zawiera 
pełną gamę ćwiczeń przygotowujących 
do egzaminu na poziomie podstawowym.

Pisanie – dział, który zawiera modele 
wypowiedzi pisemnej we wszystkich  
obowiązujących formach.

Skuteczne przygotowanie  
do matury

To, co istotne na maturze

JĘZYK ANGIELSKI

Moduł 5 Szkoła
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 SPEAKING 

 1  Pair work. Match the pictures (1–3) to the headings (A–C). 

   

     

A BODY PIERCING AGAINST YOUR SAFETY

B BE BRIGHT OR LOOK BRIGHT

C STUDYING OR EATING

 2  Pair work. Discuss the questions.
1 What situations in school life do the pictures illustrate?
2 What is the meaning of the headings? What do they have to 

do with school regulations?
3 Schools have different regulations, e.g. a ban on mobile 

phones in class, a ban on body piercing, a school dress code, 
regulations on attendance, etc. What regulations do you 
have to follow in your school? 

 LISTENING 

 3  Match the words in box A to their opposites in box B.

A 1 neat and tidy 2 general 3 fail 4 polite 5 on time 
 6 tough 7 fair

B A easy B messy C unpunctual D rude  
E succeed F detailed G unfair

1

2 3

 4  Complete the collocations with the words from the 
box A in 3.
1   rules 
2   to work well  
3   discipline 
4   school buildings 
5 be / get to school  
6   regulations 
7 be   to school staff 

 5  Make collocations using the nouns in the box and the 
words below.

rules • discipline • rubbish • (proper) behaviour

1 keep   
2 follow / break  
3 expect  
4 pick up / drop / leave  

 6   CD 1/16 Listen to the recording and answer 
the questions.
1 Who is Speaker 1 talking to? 
2 Where are the people in the first recording? How do you 

know?
3 Who is Speaker 3?
4 Which set of rules sounds more formal / informal to you? 

Why?

 7   CD 1/16 Listen to the recording again. Decide 
which statements (1-7) are true (T), and which are false (F).

T F

1 Students will learn all the school rules from 
Ms Dobbs.

2 The headteacher addresses the students on 
the first day at school.

3 Students need to wear uniforms.

4 Students can speak when they want in class.

5 The teacher wants the students to say what 
they think.

6 Both Ms Dobbs and the teacher talk about 
keeping the school clean.

7 Students can’t eat but they can drink during 
the lessons.

 8  Pair work. Ask and answer the questions.
1 Would you like to be a student in Longwood High School 

from the recording? Why? / Why not? 
2 Which rules mentioned in the recording would you find 

impossible to follow?  Give reasons. 
2 Describe your first day at primary or secondary school? 

What special memories do you have?  How did you feel?     

 Strategie maturalne – Matura pisemna

Zadania typu Prawda / Fałsz  · str. 15

M

School regulations Wymagania

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Destination-matura-repetytorium_PG_PP/
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Arkusze maturalne
poziom podstawowy
poziom podstawowy i rozszerzony

Publikacje umożliwiające sprawdzenie 
stopnia przygotowania do matury w dowol-
nym momencie i pozwalające przećwiczyć 
obszary kompetencji językowych, które 
wymagają dodatkowej pracy.

Publikacja zawiera:

• 10 arkuszy do matury ustnej w wersji dla zdającego  
i egzaminującego,

• 5 arkuszy do matury pisemnej podstawowej i rozszerzonej 
– arkusze, transkrypcje nagrań i odpowiedzi,

Publikacja zawiera:

• 10 arkuszy do matury ustnej w wersji dla zdającego  
i egzaminującego,

• 5 arkuszy do matury pisemnej podstawowej – arkusze, 
transkrypcje nagrań i odpowiedzi.

Poziom podstawowy i rozszerzony

Poziom podstawowy

JĘZYK ANGIELSKI
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 – 115 – Ewa Komorowska

Zadanie 1	�	 4 minuty

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw zdającemu.] 
Let’s start with Task 1. Please read the task. You have about half a minute for that. 
Then we will start.

�	[30 sekund dla zdającego]
Egzaminujący: [Po upływie ok. 30 sekund proszę, jeśli to konieczne, zapytać: Can we start now?]

Wersja dla zdającego

Wraz ze swoim anglojęzycznym kuzynem / swoją anglojęzyczną kuzynką z Anglii 
postanowiliście opublikować historię swojej rodziny. Poniżej podane są 4 kwesti e, 
które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Forma publikacji 
historii rodziny

Źródła do wykorzystania

Czas potrzebny 
na przygotowanie 

publikacji Koszty publikacji

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

�	[Zdający i egzaminujący: 3 minuty]

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego

Jest Pan / Pani kuzynem / kuzynką, który razem ze zdającym przygotowuje historię swojej rodziny. 
Wspólnie ustalacie szczegóły. Pan / Pani rozpoczyna rozmowę.

W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do niej wszystkie / wybrane punkty.
•	 Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwesti i.
•	 Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak, aby musiał podać kolejne argumenty 
lub zaproponować inne rozwiązanie.

•	 Nie może Pan / Pani poświęcić więcej niż kilka dni na pracę nad projektem.
•	Ma Pan / Pani kilka starych zdjęć rodzinnych, ale nie ma dokumentów.
•	 Chciał/a/by Pan / Pani wydać historię rodziny jako książkę jak najniższym kosztem.

Egzaminujący: Thank you. Let’s move on to Task 2.

Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować go, że nie ma 
możliwości powrotu do zadania. Zaproponuj: Let’s move on to Task 3.

Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, zakończ egzamin: Thank you. This is the end of the exam.

Egzamin maturalny z języka angielskiego 
Wersja dla egzaminującego
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Ewa Komorowska – 114 – 

Zadanie 1	�	 4 minuty
Wraz ze swoim anglojęzycznym kuzynem / swoją anglojęzyczną kuzynką z Anglii 
postanowiliście opublikować historię swojej rodziny. Poniżej podane są 4 kwesti e, 
które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

Forma publikacji 
historii rodziny

Źródła do wykorzystania

Czas potrzebny 
na przygotowanie 

publikacji Koszty publikacji

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2	�	 3 minuty

Zadanie 3	�	 5 minut
Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3.
Postanowiłeś doradzać dziadkom swojej angielskiej koleżanki, jaki sport mogliby uprawiać. W poradniku 
dla starszych osób znalazłeś / znalazłaś trzy rodzaje polecanych sportów. 
•	Wybierz ten rodzaj sportu, który będzie, Twoim zdaniem, najlepszy, i uzasadnij swój wybór.
•	Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

 Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Egzamin maturalny z języka angielskiego 
Wersja dla zdającego

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-jezyk-angielski_PP
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-jezyk-angielski_PPiR/
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Solidne przygotowanie do matury.
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Kod z publikacji otwiera dostęp 
do zasobów terazmatura.pl:

Meine Welttour 
Podręcznik z repetytorium – wersja wieloletnia
Połączenie elementów podręcznika z podziałem na jednostki lekcyjne  
oraz repetytorium umożliwiające powtórzenie materiału i przygotowanie  
do egzaminu maturalnego. Do wykorzystania w klasie trzeciej, niezależnie 
od podręcznika, z którego uczyło się wcześniej. 

• Układ podręcznikowy pozwala 
na indywidualizację nauczania 
– materiał skierowany jest do 
uczniów uczących się zarówno 
do podstawy IV.0, IV.1P, jak i IV.1R 
oraz dostosowany do 30-, 60- 
i 90-godzinowych siatek w roku 
szkolnym.

• Publikacja umożliwia równocze-
sną pracę z uczniami zdającymi 
maturę z języka niemieckiego  
oraz pozostałymi.

• Powtórzenie tematów zawartych 
w 15 rozdziałach, wraz ze słow-
nikami tematycznymi i z reakcja-
mi językowymi wymaganymi na 
egzaminie maturalnym, zapewni 
kompleksowe przygotowanie  
do matury.

Lekcje umożliwiające 
powtórzenie materiału  
leksykalno-gramatycznego

JĘZYK NIEMIECKI

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 
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IV.1Die Welt des Wohnens

 LESEN 

3 Suche im Text in der Aufgabe 2 synonyme Wendungen.
Poszukaj w tekście w zadaniu 2. synonimów.

 LESEN 

4 In der Stadt oder auf dem Land? Lies die Argumente und ergänze die Überschriften 1–4.
W mieście czy na wsi? Przeczytaj argumenty i uzupełnij napisy 1.–4.

 HÖREN    SPRECHEN   CD1/10

5 Hör die Aussage von Xavier. Entscheide, welches Foto und welche Informationen in der Aufgabe 4 
zu seiner Aussage passen. Berichte dann über Xavier.
Posłuchaj wypowiedzi Xaviera. Zdecyduj, które zdjęcie oraz informacje w zadaniu 4. pasują do jego 
wypowiedzi. Następnie opowiedz o Xawierze.

• Xavier wohnt …
• Er ist der Meinung, dass das Leben … viele … und einige … hat.
• Er findet, dass … 

 SPRECHEN 

6 Wo möchtest du später einmal wohnen, in der Stadt oder auf dem Land? Warum?
Gdzie chciałbyś/-abyś mieszkać po ukończeniu szkoły, w mieście czy na wsi? Dlaczego właśnie tam?

1.  Vorteile des Wohnens …
 • Es gibt eine große Auswahl 

an Arbeitsplätzen.
 •  Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten: Theater, 

Kinos, Clubs, Sportanlagen und anderes.
 • Die Einkaufsmöglichkeiten sind gut 

entwickelt.
 •  Es sind öffentliche Verkehrsmittel 

zugänglich.

2.  Nachteile des Wohnens …
 •  Es ist langweilig. 
 •  Man hat wenig Privatsphäre, weil jeder 

jeden kennt.
 •  Die Verkehrsverbindungen sind nicht gut.
 •  Es gibt keine große Auswahl an Schulen.

3.  Vorteile des Wohnens …
 •  Die Luft ist sauber und frisch.
 •  Das Leben ist billiger.
 •  Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich.
 •  Man kann die Natur genießen. 
 •  Es gibt kaum Parkplatzprobleme.

4.  Nachteile des Wohnens …
 •  Das Leben ist hektisch.
 •  Die Immobilienpreise sind hoch.
 •  Die Luft ist verschmutzt. 
 •  Es gibt viel Lärm und viele Staus.

schnell wachsen

weltweit

voller Hoffnung sein

Nummer eins sein

es gibt wenig Platz

nicht enden

50

Wo erhoff en wir uns 
ein besseres Leben? L3

KAPITEL 3

 SPRECHEN 

1 Wo und wie wohnst du? Berichte darüber.
Gdzie i jak mieszkasz? Opowiedz o tym.

•  Ich wohne …
 in einer Großstadt / in einer Kleinstadt / am Stadtrand / auf dem Land
 in einem Wolkenkratzer / Hochhaus / Wohnblock / Mehrfamilienhaus / Reihenhaus / 

Einfamilienhaus
•  Meine Wohngegend ist …  •  Mein Zimmer ist … eingerichtet.

 LESEN    SCHREIBEN 

2 Lies den Text. Schreibe dann die Sätze 1–5 ins Heft  und ergänze darin die fehlenden Informationen. 
Przeczytaj tekst. Następnie zapisz zdania 1.–5. w zeszycie i uzupełnij w nich brakujące informacje. 

In Berlin, der größten Stadt Deutschlands, 
leben etwa 3,5 Millionen Menschen. Viel, 
oder? Doch allein in China gibt es mehr 
als 100 Städte, die mindestens so groß sind 
wie Berlin. Trotzdem kennen viele bei uns 
nicht mal deren Namen. Aber nicht nur 
in China, überall auf der Welt wachsen 
Städte rasend schnell. Mittlerweile leben 
mehr Menschen in Städten als auf dem 
Land. Und besonders rasch dehnen sich 
die größten Städte aus, die sogenannten 
Megacitys. Unter den Begri�  Megacity 
fallen Großstädte mit mindestens 10 Mil-
lionen Einwohnern. Die meisten Megaci-
tys gibt es in Asien. Platz eins belegt To-
kio. Im Großraum Tokio leben knapp 37 
Millionen Menschen – etwa so viele wie 
in ganz Polen. (Zum Vergleich: Deutsch-
land hat etwa 90 Millionen Einwohner.) 
Und diese Stadt will überhaupt kein Ende 
nehmen. Immer neue Hochhäuser! Immer 
neue Straßen! Platz ist knapp. Deswegen 

werden Autobahnen gleich in mehreren 
Etagen gebaut und eine winzige Zweizim-
merwohnung kostet so viel wie ein großes 
Haus auf dem Land. Nummer zwei ist 
Mexiko-Stadt mit circa 19 Millionen Ein-
wohnern und gleich danach kommt New 
York mit über 18 Millionen Einwohnern. 
In Europa gehören allenfalls London und 
Paris zu den Megacitys – wenn man die 
Städte und Gemeinden rundherum mit-
zählt. Berlin liegt bei diesem Ranking auf 
Platz 83. Warum aber ziehen so viele Men-
schen in die Stadt? Erst mal weil es einfach 
immer mehr Menschen gibt. Im Moment 
leben knapp sieben Milliarden Menschen 
auf der Erde. 2050 werden es mindestens 
neun Milliarden sein. Von der Großstadt 
erho� en sich auch viele Menschen durch 
zahlreiche Schulen, Unis, ein großes An-
gebot an ärztlicher Versorgung und eine 
riesige Auswahl an Arbeitsplätzen eine 
bessere Zukunft.

1.  Städte mit mindestens 10 Millionen Einwohnern heißen …. 
2.  Die größte Stadt der Welt ist ….
3.  Die Zahl der Einwohner in Deutschland beträgt etwa ….
4.  In Tokio leben so viele Menschen wie beispielweise in ….
5.  Die größte Stadt und gleichzeitig Hauptstadt Deutschlands ist ….

• materiałów stymulujących do matury ustnej,

• przykładowych arkuszy maturalnych z CKE  
wraz ze wskazówkami oraz z rozwiązaniami,

• nagrań MP3 do repetytorium Meine Welttour  
oraz do Arkuszy maturalnych,

• artykułów z praktycznymi wskazówkami,

• kalendarza przygotowań maturalnych.

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Meine-welttour-podrecznik-z-repetytorium_PG
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• W każdym rozdziale znajdują się ćwiczenia  
do wypowiedzi pisemnych (IV.1P i IV.1R) oraz  
ustnych typu egzaminacyjnego.

• Dwa zestawy ćwiczeń na końcu podręcznika  
to przykładowe arkusze maturalne do egza-
minu pisemnego dla poziomu podstawowe-
go i rozszerzonego.

• Na końcu podręcznika zebrane są praktycz-
ne wskazówki do wypowiedzi pisemnych 
i ustnych.

Lekcje umożliwiające 
powtórzenie materiału  
leksykalno-gramatycznego

JĘZYK NIEMIECKI

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

193

IV.1R

Ćwiczenia
Wypowiedzi pisemne

Dobra rada Wskazówki i słownictwo potrzebne do napisania artykułu znajdziesz na stronie 234.

Dobra rada Wskazówki i słownictwo potrzebne do napisania rozprawki znajdziesz na stronach 234–235.

1 Uzupełnij luki w tekście brakującymi przyimkami lub rodzajnikami nieokreślonymi we właściwym 
przypadku.

2 Wyraź tę samą treść, używając innych struktur gramatycznych. Zapisz zdania w zeszycie.

1.  Der Sänger ist krank. Trotzdem wird das Konzert nicht abgesagt.
 Trotz ….

2.  Es regnet stark. Deshalb fi ndet das Open-Air-Festival nicht statt.
 Wegen ….

3.  Die Eintrittskarten für das Konzert „Werke von Strauss“ in der Philharmonie sind ausverkauft . 
Stattdessen kaufe ich Tickets fürs Theater.

 Statt ….

3 Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów 
i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

1.  Czy telewizja jest dobrodziejstwem człowieka? Odpowiedz na to pytanie w formie rozprawki, 
w której przedstawisz wady i zalety oglądania telewizji oraz wyrazisz swoje zdanie.

2.  Młodzi ludzie niechętnie odwiedzają muzea i galerie sztuki. Napisz artykuł adresowany 
do twoich rówieśników, w którym uzasadnisz, dlaczego warto aktywnie uczestniczyć w życiu 
kulturalnym. Zachęć ich do tego typu aktywności przez pozytywną recenzję wystawy, 
którą ostatnio widziałeś/-aś.

So richtig passt das nicht zusammen: 1 … kleines 
Mädchen in einem schicken Kleidchen, zwei ordentliche 
Schleifen im Haar, Perlenkette 2 … den Hals. Und davor: 
ein Mann 3 … einem Gewehr in der Hand, Blutflecken 
auf dem Fußboden. Dieses Bild hat der italienische 
Fotograf Alessio Romenzi in 4 … Krankenhaus in Syrien 
gemacht. Das Kinderhilfswerk Unicef hat es gerade zum 
„Foto des Jahres 2012“ gewählt. Das Mädchen war 5 … 
Hause gestürzt und wartet an der Hand seines Vaters 
auf 6 … Arzt. Es hat Angst, das kann man ihm ansehen. 
Denn in Syrien tobt ein Bürgerkrieg. Die Truppen des 
Diktators bekämpfen Rebellen, die mit seiner Politik 
nicht einverstanden sind. Auch die Klinik wurde schon 
mehrfach beschossen.

Quelle: Dein Spiegel, Nr. 2 / 2013

Kultur in der Welt 
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IV.1P

Ćwiczenia
Wypowiedzi pisemne

Dobra rada
Dobra rada Wskazówki i słownictwo potrzebne do napisania listu prywatnego i zaproszenia znajdziesz 

na stronach 239 i 241.

Dobra rada Wskazówki i słownictwo potrzebne do napisania listu prywatnego znajdziesz na stronie 239.

Dobra rada

KAPITEL 13

1 Wybierz takie dokończenia zdań, aby tworzyły poprawną całość, zarówno pod względem 
gramatycznym, jak i leksykalnym.

1.  Gehen Sie bitte geradeaus bis ….

 A.  nach links  
 B.  zur Kreuzung  
 C.  die Treppe runter

2.  Ich habe gestern den Film gesehen, ….

 A.  der in Venedig preisgekrönt wurde
 B.  den viele Preise bekommen hat
 C.  dem in Venedig preisgekrönt wurde

3.  Das ist das Museum, ….

 A.  in das ich letztens war
 B.  in dem ich bald gehe
 C.  in dem ich letztens war

2 Korespondujesz z niemieckim kolegą / niemiecką koleżanką, który/-a zapytał/-a cię w ostatnim 
liście, jakie książki najchętniej czytasz. Napisz do niego / niej list, w którym:

●  podasz, jakie książki czytasz najchętniej,
●  podasz, co ostatnio czytałeś/-aś,
●  zrecenzujesz tę książkę,
●  opiszesz, w jaki sposób ta książka trafi ła do ciebie.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, 
pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów.

3 W konkursie internetowym wygrałeś/-aś dwa bilety do teatru. 
Napisz do kolegi / koleżanki wiadomość e-mailową, w której:

●  poinformujesz go / ją o wygranej,
●  podasz szczegółowe informacje o sztuce 

(tytuł, termin, miejsce spektaklu),
●  podasz, kto gra główną rolę w spektaklu,
●  zaprosisz go / ją na tę sztukę.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, 
pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów.

4.  Das Buch handelt von einem Mädchen, ….

 A.  das den Krieg in Afghanistan erlebt hat
 B.  dem den Krieg in Afghanistan erlebt hat
 C.  der den Krieg in Afghanistan erlebt hat

5.  Der Film ist … von Joanne K. Rowling gedreht.

 A.  zu einem Buch
 B.  von einem Buch
 C.  nach einem Buch

6.  Das Filmfestival dauert ….

 A.  ab 1. bis 10. März
 B.  vom 1. bis 10. März
 C.  seit 1. zum 10. März

REPETYTORIUM
poziom podstawowy i rozszerzony

Meine Welttour 
Podręcznik z repetytorium – wersja wieloletnia

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Meine-welttour-podrecznik-z-repetytorium_PG
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JĘZYK NIEMIECKI

Praktyczne przygotowanie do ustnego i pisemnego 
egzaminu z języka niemieckiego.

 
Egzamin maturalny z języka niemieckiego – część ustna
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Zestaw
7

•	Kultura
•	Nauka i technika
•	Sport

Egzamin maturalny z języka niemieckiego
Wersja dla egzaminującego

Zadanie 
2 ¹ 3 minuty

Egzaminujący: Bitte beschreiben Sie das Bild.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.]

Wersja dla zdającego

Zdający:
· ≈ 1 min

Egzaminujący: Danke. Jetzt stelle ich Ihnen drei Fragen.

Pytania dla egzaminującego:
1. Was für Geräte benutzt die Floristin? Warum?
2. Ist sie zufrieden? Warum?
3. Wozu benutzen Sie Ihren Computer? Erzählen Sie.

Zdający: 
· ≈ 2 min

Egzaminujący: Danke. Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 3.

 [Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist 
zu Ende.]

Zestaw przykładowy 7
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Zestaw
7

•	Kultura
•	Nauka i technika
•	Sport

Egzamin maturalny z języka niemieckiego
Wersja dla egzaminującego

Zadanie 
1 ¹ 4 minuty

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw zdającemu]. Wir fangen mit Aufgabe Nummer 1 an.  
Bitte lesen Sie die Aufgabe. Sie haben dafür etwa eine Minute Zeit. Danach  
beginnen wir das Gespräch.

Zdający:
· ≈ 30 sek.
Egzaminujący: [Po upływie 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Fangen Sie bitte an.]

Wersja dla zdającego
Jesteś w odwiedzinach u swoich znajomych w Berlinie. Właśnie wróciłaś/-eś z teatru. 
Oglądałaś/-eś przedstawienie, które gorąco polecili Ci Twoi gospodarze. Porozmawiaj 
z nimi o swoich wrażeniach.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe informacje dla egzaminującego:
Jest Pani/Pan Niemcem, który rozmawia ze swoim gościem z Polski na temat jego 
wrażeń ze spektaklu teatralnego. Spektakl obejrzała Pani/obejrzał Pan jakiś czas temu 
i gorąco polecała/polecał swojemu gościowi. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. 

W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/
wybrane punkty.
•	 Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze wyjaśnienie jakiejś kwestii.
•	 Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne 

argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.
•	 Martwi się Pan/Pani, czy spektakl w obcym języku nie był nieco zbyt trudny 

dla odbiorcy. 
•	 Proszę zasugerować, że na kolejny spektakl wybierzecie się razem.

Zdający  
i egzaminujący:
· ≈ 3 min.
Egzaminujący: Danke. Jetzt kommen wir zu Aufgabe Nummer 2.

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować 
zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania].
Wir kommen nun zu Aufgabe Nummer 3.
[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Wir danken Ihnen. Ihre Prüfung ist 
zu Ende.]

Fabuła

Twoje wrażenia

Gra aktorów

Kostiumy i scenografia

Zestaw przykładowy 7
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Arkusz przykładowy 6 
Egzamin maturalny z języka niemieckiego 

Poziom podstawowy 
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Zadanie 1. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie audycję na temat umiejętności papug. Zaznacz w tabeli znakiem X, które 
zdania (1.1.–1.5.) są zgodne z treścią nagrania (R – richtig), a które nie (F – falsch). 

R F

1.1. Auch in der Natur sind Papageien kommunikativ.

1.2. Ihre Sprachfähigkeiten sind auch für die Wissenschaft interessant.

1.3. Dr. Irene Pepperberg hat wirklich ihre Kollegin unterrichtet.

1.4. Alex kannte mehr als 100 Gegenstände.

1.5. Alex hatte immer Lust zu spielen.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 2. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi dotyczące zaburzeń żywienia. Do każdej wypowiedzi 
(2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno 
zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. Das ist eine Statistik zu Essstörungen in Deutschland.
B. Jemand leidet nicht mehr an Essstörungen.
C. Hier werden Essstörungen definiert.
D. Hier kann man eine Therapie machen.
E. Jemand macht sich Sorgen um einen Freund.

2.1.
Nummer 1

2.2.
Nummer 2

2.3.
Nummer 3

2.4.
Nummer 4

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 3. (0–6)
Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 
nagrania. Zakreśl literę: A, B albo C. 

Tekst 1. 
3.1. Woher kommt die Sachertorte?

A. Aus Deutschland.
B. Aus der Schweiz.
C. Aus Österreich.

Tekst 2.
3.2. Für wen ist diese Anzeige?

A. Für Reisende in einem Zug.
B. Für Wartende auf dem Bahnhof in Berlin.
C. Für den Lokführer.

 MP3  16

 MP3  18

 MP3  17

136 © Nowa Era Sp. z o.o., 2014

EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY
ARKUSZ PRZYKŁADOWY

Czas pracy:
120 minut

Liczba punktów
do uzyskania: 50

Data

WPISUJE ZDAJĄCY

dysleksja

        KOD               PESEL
Miejsce

na naklejkę
z kodem

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 

1–10). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin.

2. Teksty do zadań od 1. do 3. zostaną odtworzone z płyty CD.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
6. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejkę z kodem.
7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla 

zdającego, zamaluj ■ pola do tego przeznaczone. Błędne 
zaznaczenie otocz kółkiem ■ i zaznacz właściwe.

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej  

dla egzaminatora.

• Przykładowe zestawy  
do matury ustnej w wersji  
dla zdającego oraz egzaminu-
jącego pozwalają oswoić się 
z formą egzaminu.

• Przykładowe arkusze egza-
minacyjne – część pisemna 
dla poziomu podstawowego 
oraz rozszerzonego wraz 
z nagraniami dostępnymi  
na terazmatura.pl, transkryp-
cjami nagrań oraz modelami 
odpowiedzi – zapewniają 
przećwiczenie wszystkich 
typów zadań występujących 
na maturze.

Arkusze maturalne
poziom podstawowy i rozszerzony

Kliknij tu i obejrzyj on-line  
przykładowe strony publikacji. 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/rebuild/Teraz-matura-jezyk-niemiecki_PPiR/
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50%

Udział w programie diagnoza PRZED MATURĄ zapewnia:
• bezpłatne elektroniczne arkusze egzaminacyjne z kluczami odpowiedzi przygotowane  

przez doświadczonych ekspertów według zaleceń CKE,

• raporty dla dyrektora – statystyki szkoły na tle wyników ogólnopolskich,

• raporty dla nauczyciela – wyniki klasy wskazujące mocne strony uczniów oraz obszary  
wymagające poprawy,

• informację zwrotną dla maturzysty dotyczącą umiejętności, które powinien doskonalić. 

W programie co roku uczestniczy 
ponad 50% uczniów ostatnich klas 
liceów i techników.

Próbna matura z Nową Erą stanowi niezawodny sprawdzian wiedzy i umiejętności  
maturzystów z 10 przedmiotów. Udział szkoły w programie diagnoza PRZED MATURĄ pomaga 
uczniom oswoić się z arkuszami maturalnymi, formułą oraz atmosferą egzaminu zewnętrznego.  
Profesjonalne raporty z wynikami uczniów informują o stopniu przygotowania przyszłych  
abiturientów do egzaminu dojrzałości. 

Zaproszenie do diagnozy PRZED MATURĄ
Udział szkoły w programie zgłasza dyrektor placówki.

październik – zgłoszenie szkoły na stronie  
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

grudzień – udostępnienie arkuszy egzaminacyjnych

styczeń – sugerowany termin przeprowadzenia diagnozy w celu 
zapewnienia równych szans uczestnikom

luty – zakończenie przyjmowania wyników i generowania raportów

X XI XII I II
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Raporty z diagnozy PRZED MATURĄ
• Raport o indywidualnych osiągnięciach ucznia – generowany automatycznie po wprowa-

dzeniu wyników do portalu.

• Raport nauczyciela – prezentuje wyniki klasy ze wskazaniem mocnych stron uczniów  
i obszarów wymagających uzupełnienia i poprawy.

Dzięki informacji o poziomie wykonania zadań 
nauczyciel dowiaduje się, które umiejętności 

sprawdzane na egzaminie uczniowie opanowali 
lepiej, a które należy jeszcze ćwiczyć.

Wyniki punktowe i procentowe pozwalają dyrek-
torowi ocenić przygotowanie uczniów jego szkoły 
do egzaminów zewnętrznych i stopień realizacji 

wymagań podstawy programowej.

Wyniki w skali centylowej i staninowej umożliwia-
ją porównanie rezultatów ucznia z osiągnięciami 

wszystkich uczniów w kraju, którzy pisali test.

Wynik szkoły przedstawiony na skali staninowej 
umożliwia porównywanie średnich wyników szkół  

w poszczególnych latach.

• Raport dyrektora – umożliwia ocenę przygotowania uczniów szkoły do egzaminów  
zewnętrznych w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi.

Każdy raport można wydrukować lub zapisać na swoim komputerze. Ponadto w portalu znajduje 
się archiwum raportów ze wszystkich edycji diagnozy, w których szkoła brała udział.



www.facebook.com/Terazmatura/

http://www.facebook.com/Terazmatura/




www.nowaera.pl

nowaera@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Publikacje do kupienia  
na stronie sklep.terazmatura.pl 


