
Jak rozwiązywać zadanie egzaminacyjne z matematyki? 

 

 



Zadania zamknięte - o czym musisz pamiętać? 

 
 Jeśli do zadania zamkniętego podawanych jest kilka proponowanych odpowiedzi, 

zawsze tylko jedna z nich jest poprawna. Twoim zadaniem jest wskazanie tej jednej 

właściwej i zaznaczenie jej. 

 Nie musisz rozwiązywać zadań po kolei- zacznij od tych , które wydają ci się 

najłatwiejsze 

 Uważaj na odpowiedzi, które na pierwszy rzut wydają się prawidłowe. Często 

przedstawione możliwości różnią się od siebie nieznacznie, lub zawierają 

przewidywane błędy uczniów.  

 Nie musisz sprawdzać wszystkich odpowiedzi po kolei. Zacznij od tych najbardziej 

prawdopodobnych.  

 Pamiętaj, że jeśli zaznaczysz więcej niż jedną odpowiedź, to otrzymasz 0 punktów.  

 Nie zostawiaj zadań zamkniętych bez wskazania odpowiedzi. Gdy nie jesteś 

pewien, wybierz odpowiedź najbardziej prawdopodobną. 

 

Zadania otwarte - o czym musisz pamiętać? 

 
 Nie sugeruj się liczbą punktów za zadanie. Duża liczba punktów nie zawsze 

oznacza zadanie trudne. 

 Przeczytaj uważnie, nawet kilkakrotnie, treść całego zadania  

- zadaj sobie pytania: co mam dane? co mam obliczyć? jak drogą mam do tego dojść? 

 Jeśli nie masz pomysłu na rozwiązanie całego zadania , podziel je na etapy i rozwiązuj 

małymi krokami. Nawet jeśli przedstawisz rozwiązanie niepełne, ale prawidłowe, 

możesz otrzymać część punktów. 

 Wykonuj rysunki pomocnicze - ułatwią ci one przemyślenie sposobu rozwiązania. 

 Zapisuj obliczenia i tok rozumowania - pomoże to sprawdzającemu twoją pracę 

egzaminatorowi, analizę rozwiązania. 

 Każda poprawna, nawet nietypowa,  metoda rozwiązania zadania, zostanie oceniona 

pozytywnie. 

 Jeśli przewidujesz rozwiązanie zadania, czyli stosujesz tzw. metodę " prób i błędów" 

to w twoim rozwiązaniu powinno być kilka prób prowadzących do prawidłowej 

odpowiedzi. 

 Rozwiązanie zapisuj w miejscu wyznaczonym do tego - brudnopis nie będzie 

sprawdzany. 

 Jeśli twoje rozwiązanie nie zmieści się jednak w miejscu do tego przeznaczonym, 

wtedy przy zadaniu zapisz informację " ciąg dalszy rozwiązania w brudnopisie na 

str....", a w brudnopisie zaznacz wyraźnie " ciąg dalszy rozwiązania zadania nr..." 

 Sprawdź poprawność twojego wyniku - czy spełnia warunki zadania. 

 Zanim zapiszesz odpowiedź jeszcze raz przeczytaj pytanie, na które udzielasz 

odpowiedzi. 

 W trakcie egzaminu sprawdzaj czas, aby mieć pewność, że zdążysz wykonać 

wszystkie zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


