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ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021/2022

MATEMATYKA

Wyniki testu prosimy wpisywać na internetowej stronie LEPSZEJ SZKOŁY:

www.LS.gwo.pl

Liczba punktów za zadania zamknięte i otwarte: 25

Schemat punktowania — zadania zamknięte

Numer Poprawna
zadania odpowiedź

1. A

2. AC

3. FP

4. C

5. B

6. PP

7. AD

8. C

9. BC

10. AD

11. B

12. A

13. C

14. B3

15. D

Zasady przyznawania punktów:

za każdą poprawną odpowiedź — 1 pkt
za każdą niepoprawną odpowiedź
lub brak odpowiedzi — 0 pkt

Schemat punktowania — zadania otwarte
Uwaga

• Za każde inne niż przedstawione w schemacie poprawne rozwiązanie przyznajemy mak-
symalną liczbę punktów.

• Jeśli na jakimkolwiek etapie rozwiązania zadania popełniono jeden lub więcej błędów ra-
chunkowych, ale zastosowane metody były poprawne, obniżamy ocenę zadania o 1 punkt.

• W pracy ucznia uprawnionego do dostosowania kryteriów oceniania dopuszcza się:

1. lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6 — 9)

2. gubienie liter, cyfr, nawiasów

3. problemy z zapisywaniem przecinków w liczbach dziesiętnych
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4. błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe)

5. luki w zapisie obliczeń — obliczenia pamięciowe

6. uproszczony zapis równania i przekształcenie go w pamięci; brak opisu niewiadomych

7. niekończenie wyrazów

8. problemy z zapisywaniem jednostek (np. ◦C — OC)

9. błędy w przepisywaniu

10. chaotyczny zapis operacji matematycznych

11. niepoprawny zapis indeksów dolnych i górnych (np. x2 — x2, m2 — m2)

Zadanie 16. (0–2)

Zasady oceniania

2 punkty – pełne rozwiązanie
Obliczenie, że należy przygotować 60 g winogron.

1 punkt
Przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia masy bananów.

0 punktów
Rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie ocenione na 2 punkty

360 g : 4 = 90 g — masa bananów

(90 g : 3) · 2 = 60 g — masa winogron

Jurek powinien przygotować 60 g winogron.

Zadanie 17. (0–2)

Zasady oceniania

2 punkty – pełne rozwiązanie
Pełne uzasadnienie, że za 40 zł można było kupić wczoraj 5 kanapek, a dzisiaj 4 kanapki,
czyli o 1 kanapkę więcej.

1 punkt
Przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia liczby kanapek, które można kupić dzisiaj.

0 punktów
Rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie ocenione na 2 punkty

8 + 0,25 · 8 = 10 [zł] — dzisiejsza cena kanapki

40 : 10 = 4 — liczba kanapek, które można kupić dziś za 40 zł

40 : 8 = 5 — liczba kanapek, które można było kupić wczoraj za 40 zł

5 − 4 = 1

Wczoraj za 40 zł można było kupić 5 kanapek, a dzisiaj tylko 4. Zatem wczoraj można było
kupić o 1 kanapkę więcej.

Strona 2 z 7

86
62

3

owner id: 86623

owner id: 86623

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



BLACK MEGZ8-M-2021-2022-klucz 2021-10-6 09:54 str. 3

Zadanie 18. (0–3)

Zasady oceniania

3 punkty – pełne rozwiązanie
Obliczenie, że pan Jerzy wykonał w niedzielę 3 razy więcej przysiadów niż w poniedziałek.

2 punkty
Poprawny sposób obliczenia liczby przysiadów wykonanych w poniedziałek i w niedzielę.

1 punkt
Zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia liczby
przysiadów wykonanych w jednym dniu tego tygodnia (I–II sposób) lub poprawna metoda
obliczenia, o ile zwiększyła się liczba przysiadów wykonanych w tym tygodniu (III sposób).

0 punktów
Rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania ocenione na 3 punkty

I sposób

x — liczba przysiadów wykonanych w poniedziałek

x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) + (x + 20) + (x + 25) + (x + 30) = 210

7x + 105 = 210

7x = 105

x = 15

x + 30 = 45 — liczba przysiadów wykonanych w niedzielę

45 : 15 = 3

Pan Jerzy wykonał w niedzielę 3 razy więcej przysiadów niż w poniedziałek.

II sposób

x — liczba przysiadów wykonanych w niedzielę

x + (x − 5) + (x − 10) + (x − 15) + (x − 20) + (x − 25) + (x − 30) = 210

7x − 105 = 210

7x = 315

x = 45

x − 30 = 15 — liczba przysiadów wykonanych w poniedziałek

45 : 15 = 3

Pan Jerzy wykonał w niedzielę 3 razy więcej przysiadów niż w poniedziałek.

III sposób

5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 = 105 — o tyle pan Jerzy zwiększył liczbę przysiadów wykonanych
w tym tygodniu

210 − 105 = 105 — tyle przysiadów wykonałby pan Jerzy w tym tygodniu, gdyby każdego
dnia wykonał ich tyle, co w poniedziałek

105 : 7 = 15 — liczba przysiadów wykonanych w poniedziałek

15 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 + 5 35 + 5 40 + 5 — rozpisanie liczby przysiadów wykonanych
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz. w poszczególnych dniach tego tygodnia

45 : 15 = 3

Pan Jerzy wykonał w niedzielę 3 razy więcej przysiadów niż w poniedziałek.
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Zadanie 19. (0–3)

Zasady oceniania

3 punkty – pełne rozwiązanie
Obliczenie obwodu trójkąta T (48 cm).

2 punkty
Poprawna metoda obliczenia długości boków trójkąta T .

1 punkt
Poprawna metoda obliczenia długości boków kwadratu K1 oraz kwadratu K2.

0 punktów
Rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie ocenione na 3 punkty
√

16 = 4 [cm] — długość boku kwadratu K1√
64 = 8 [cm] — długość boku kwadratu K2

20 − 4 = 16 [cm], 20 − 8 = 12 [cm] — długości przyprostokątnych trójkąta T
162 + 122 = 400,

√
400 = 20 [cm] — długość przeciwprostokątnej trójkąta T

16 + 12 + 20 = 48 [cm] — obwód trójkąta T
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Wykaz sprawdzanych umiejętności

Nr
zadania

Wymagania
ogólne* Wymagania szczegółowe

1. II-1 XI. Obliczenia procentowe.
2) Uczeń oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b.
4) Uczeń oblicza liczbę b, której p procent jest równe a.

XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.
1) Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach za pomocą
tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów
w układzie współrzędnych.

2. III-1 IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
3) Uczeń skraca i rozszerza ułamki zwykłe.
12) Uczeń porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne).

XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.
2) Uczeń oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.

3. II-1 II. Działania na liczbach naturalnych.
7) Uczeń rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100.

4. III-1 XX. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
2) Uczeń przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie
sześcienną kostką do gry lub losowaniu np. kuli spośród zestawu kul, anali-
zuje je i oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń w doświadczeniach losowych.

5. II-1 XI. Obliczenia procentowe.
1) Uczeń przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości.

XVII. Wielokąty.
4) Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków.

6. III-1 VIII. Pierwiastki.
1) Uczeń oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb,
które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych.

7. III-2 IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.
4) Uczeń stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i za-
pisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicz-
nych jednej lub kilku zmiennych.

XVI. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.
4) Uczeń zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość ką-
tów przy podstawie).

8. II-1 XVII. Wielokąty.
4) Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków.

XIX. Geometria przestrzenna.
5) Uczeń oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych
i prawidłowych.

9. III-1 X. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na
nich.
2) Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji
wyrazów podobnych.

10. III-1 VII. Potęgi o podstawach wymiernych.
4) Uczeń podnosi potęgę do potęgi.

11. III-1 IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.
3) Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

12. III-2 VI. Obliczenia praktyczne.
6) Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość
w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.
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Nr
zadania

Wymagania
ogólne* Wymagania szczegółowe

13. II-1 IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
6) Uczeń zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego
i odwrotnie.

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
2) Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci lub
pisemnie.

VI. Obliczenia praktyczne.
5) Uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram,
kilogram, tona.

14. IV-1 XII. Równania z jedną niewiadomą.
1) Uczeń sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania stopnia
pierwszego z jedną niewiadomą.
2) Uczeń rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą me-
todą równań równoważnych.

XXII. Zadania tekstowe.
6) Uczeń weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność roz-
wiązania.

15. III-2 XIX. Geometria przestrzenna.
4) Uczeń oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych
długościach krawędzi.

16. III-2 XIII. Proporcjonalność prosta.
3) Uczeń stosuje podział proporcjonalny.

17. IV-1 II. Działania na liczbach naturalnych.
6) Uczeń porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilo-
razu.

XI. Obliczenia procentowe.
5) Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kon-
tekście praktycznym, również w przypadkach jednokrotnych podwyżek lub
obniżek danej wielkości.

18. IV-3 II. Działania na liczbach naturalnych.
6) Uczeń porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilo-
razu.

XII. Równania z jedną niewiadomą.
4) Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stop-
nia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.

XXII. Zadania tekstowe.
3) Uczeń dostrzega zależności między podanymi informacjami.

19. IV-3 VIII. Pierwiastki.
1) Uczeń oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb,
które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;

XVI. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.
6) Uczeń zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa
(bez twierdzenia odwrotnego).

XVII. Wielokąty.
4) Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków.

*
I. Sprawność rachunkowa.

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

2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie
danych.

3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
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III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycz-
nych i operowanie obiektami matematycznymi.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach,
także w kontekście praktycznym.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność ro-
zumowania, rozróżnianie dowodu i przykładu.

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

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