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REFLEKSJE

542=         //16=29//16=2916, tu liczba 50 jest traktowana 
jako połowa setki i dlatego mamy 29 setek oraz 16 jedności.

Obliczmy 4982 dwoma sposobami. Raz potraktujmy 
podstawę potęgi, jako liczbę bliską pięciu setkom, a raz 
jak bliską połowie tysiąca. W pierwszym przypadku bę-
dziemy obliczać liczbę setek, którą później pomnożymy 
przez 5, a w drugim – liczbę tysięcy podzieloną przez 2. 

Kwadraty liczb całkowitych, których ostatnią cyfrą 
jest 5 oblicza się jeszcze łatwiej. Wystarczy liczbę dziesiątek 
pomnożyć przez liczbę od niej większą o 1 i dopisać 25.

352 = 3 ∙ 4 // 25 = 1225, 1052 = 10 ∙ 11 //25=11025.
Podobnie z kwadratami liczb postaci n+   , np. 1  , 

7   , lecz tutaj do iloczynów n(n+1) dopiszemy ułamek    , 
np. (1  )2=1∙2//    =2   , (7   )2=7∙8//    =56   .

Powyższy sposób liczenia kwadratów jest szczegól-
nym przypadkiem mnożenia dwóch liczb, które mają tę 
samą liczbę dziesiątek oraz dopełniające się do 10 cyfry 
jedności, np. 62∙68=6∙7//2∙8=4216, 74∙76=7∙8//4∙6=5624. 

Obliczanie kwadratów liczb zakończonych cyfrą  
9 można wykonać za pomocą następującego algorytmu:

1. Do iloczynu n(n+1) dopisz cyfry 01.
2. Do otrzymanej liczby dodaj (n+1)∙8∙10.

Na przyk ład 292= 601+8∙3 ∙10 = 601+240 =84, 
592=3001+480=3481. Analogicznie 1092=11001+880=11881.

Kwadraty liczb zakończonych cyfrą 4 obliczymy sto-
sując wzór: n(n+1)∙100+6-(2n-1)∙10. Wygląda on na 
skomplikowany, ale staje się użyteczny, gdy zamieni-
my go na łatwe do wykonania czynności:
1. Do iloczynu n(n+1) dopisz cyfry 06,
2. Od otrzymanej liczby odejmij (2n-1)∙10.

Jego działanie ilustrują przykłady: 242=606-30=576, 
842=7206-150=7056, 1042=11006-190=10816, 
9942=990006-1970=988036.
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sując wzór: n(n+1)∙100+6-(2n-1)∙10. Wygląda on na 
skomplikowany, ale staje się użyteczny, gdy zamieni-
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1. Do iloczynu n(n+1) dopisz cyfry 06,
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By obliczać w pamięci kwadraty liczb zakończonych cyfrą 
4, wystarczy kolejno obliczyć n2, 2∙4∙n (lub krócej 8n) oraz 42. 
Pierwsza z tych liczb określa ilość setek, druga dziesiątek, 
a trzecia – jedności. Zatem 842=64//₆4//₁6=7056, mniejszą 
czcionką zapisano liczby, które przeniesiono do wyższych rzę-
dów, gdyż 16 jedności do 1 dziesiątka i 6 jedności, a 64 setki 
– to 6 tysięcy i 4 setki. Podobnie 742=49//₅6/₁6=5476, 

1142=121//₈8//₁6=12996, gdzie małymi czcionkami 
zaznaczono liczby przekazywane do pamięci, póź-
niej dodawane do liczb w wyższych rzędach. Powyż-
szy sposób obliczania kwadratów pozostaje prawdzi-
wy dla dowolnych liczb wielocyfrowych i jest łatwy 
do zapamiętania, gdyż kolejne grupy cyfr przypomi-
nają wyrazy z rozwinięcia kwadratu sumy. Jednak 
zamiast na składnikach, działamy na grupach cyfr 
powstałych z rozbicia podstawy potęgi. Dla przykła-
du 112 można rozbić na dwie grupy cyfr: 1 i 12 lub 11 
i 2. Każda taka para może być wykorzystana w obli-
czeniach:
1122=(100+12)2=12//2∙1∙12//122=1//24//₁44=12544. Tu 
liczba jedności jest dwucyfrowa (12), dlatego wyznacza-
ne grupy cyfr, z wyjątkiem pierwszej, były dwucyfrowe. 
1122=(110+2)2=112//2∙2∙11//22=121//₄4//4=12554. Teraz 
liczba jedności jest jednocyfrowa (2), dlatego wszystkie 
grupy cyfr, z wyjątkiem pierwszej, były jednocyfrowe.
Analogicznie i w pamięci obliczymy:
232=4//2∙2∙3//9=529,
372=9//₄2//₄9=1369,
482=16//₆4//₆4=2304,
752=49//₇0//₂5=5625,
1172=121//11∙7∙2//49=121//₁₅4//₄9=13689,
2152=4//60//₂25=46225.

Podstawa obliczeń 100, ukośnik oddziela 
liczbę setek od jedności 

Podstawa obliczeń 1000, ukośnik oddziela 
liczbę tysięcy od jedności 

( )2498 498 2 5 // 04 248004= − ⋅ =  
bo 498 to prawie 5 setek 

2 498 2498 // 004 248004
2
−= =  

bo 498 to prawie połowa tysiąca 
2

1188 (188 12) 2 // 44 35344= − ⋅ =  
bo 188 to prawie 2 setki 

2 188 12188 //144 35200 144 35344
5
−= = + =  

bo 188 to prawie piąta część tysiąca 
2103 (103 3) // 09 10609= + =  

bo 103 to prawie setka 
2 103 3103 // 009 10600 009 10609

10
+= = + =  

bo 103 to prawie dziesiąta część tysiąca 
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gnie zmianie. Zmieni się natomiast egzamin na poziomie 
rozszerzonym, przede wszystkim ze względu na obowią-
zujące treści związane z  analizą matematyczną czy ra-
chunkiem prawdopodobieństwa, ale również ze względu 
na typy zadań. W arkuszu na poziomie rozszerzonym 
pojawią się zadania zamknięte z jedną poprawną odpo-
wiedzią, a zupełną nowością będą zadania z kodowaną 
odpowiedzią, jak zadanie 17 w Informatorze o egzaminie 
maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015 
w przykładowych zadaniach z rozwiązaniami (poziom 
rozszerzony). Takie zadania ukazały się również w przy-
kładowych arkuszach maturalnych opublikowanych na 
stronach OKE w Poznaniu oraz CKE:

Zadanie 6. (0–2)
Liczba n jest najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą 
równanie

Zakoduj cyfry: setek, dziesiątek i jedności liczby |n|.

Zadanie 7. (0–2)
Oblicz granicę ciągu
Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia 
dziesiętnego obliczonej granicy.

Zadanie 8. (0–2)
Dana jest funkcja f określona wzorem

dla każdej liczby rzeczywistej x. Oblicz wartość pochodnej tej 
funkcji w punkcie                 .  
Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dzie-
siętnego otrzymanego wyniku.

Należy zwrócić uwagę, że za rozwiązanie takiego 
zadania nie można otrzymać 1 punktu – zgodnie 
z  podanymi w  rozwiązaniach schematami ocenia-
nia – co oznacza, że aby otrzymać punkty, nie można 
w  rozwiązaniu popełnić błędu, również rachunko-
wego. Zatem realizując zakres rozszerzony podstawy 
programowej, jesteśmy ponownie zobligowani do 
doskonalenia swojego warsztatu pracy, poprzez two-
rzenie tego typu zadań (nie natknęłam się na takie 
w dostępnych na rynku publikacjach). 

|x+57|=|x-39|2

3n-5n+22

(8n+7)(n+4)n 8lim

f (x)= x-8
x+6

2

Nowa matura z matematyki  
ewa Ciesielska, nauczycielka matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w szczecinie

Od 2015 roku uczniowie będą zdawali egzamin 
maturalny z matematyki w nowej formule. Do tej 
pory, jeśli weźmiemy po uwagę stopniowe mo-
dyfikacje wprowadzane w  maturze od 2005 roku, 
zmieniały się standardy wymagań, które teraz są 
nazwane wymaganiami ogólnymi, jak również typy 
zadań, ich redakcja oraz sposób oceniania. Czy ma-
tura z matematyki będzie w związku z tym łatwiej-
sza i czy w ogóle można nazywać ją „nową”?

W latach 2005–2009 w arkuszach maturalnych były 
tylko zadania otwarte. Przygotowując do egzaminu, 
szczególnie na poziomie podstawowym, od 2010 roku 
rozwiązujemy oprócz zadań otwartych zadania za-
mknięte, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne 
techniki otrzymania poprawnej odpowiedzi. 

Do tej pory najtrudniejszym dla uczniów typem 
zadań były zadania na dowodzenie. Z wymagań ogól-
nych wynika, że zdający powinien posiadać umiejęt-
ności w  zakresie rozumowania i  argumentacji. Dla 
tych zadań współczynnik łatwości oscyluje w grani-
cach 0,1 – zarówno na poziomie podstawowym, jak 
i rozszerzonym. Około 10% absolwentów radzi sobie 
z pokonaniem treści: „uzasadnij”, „wykaż”, „udowod-
nij”. Przeprowadziłam w swoich klasach eksperyment: 
uczniowie rozwiązywali zadania podobne, ale z różnie 
sformułowanym poleceniem – w jednym z przypad-
ków było to polecenie „wykaż”, a w drugim „oblicz”. 
Wynik jest zaskakujący. 

Na przykład w zadaniu: „Wiadomo, że  P (A') = 0,5;
P (B) = 0,4; P (A    B) = 0,7. Oblicz P(A    B), P(A    B'),
P(A'    B')”, współczynnik łatwości wyniósł 0,72 i wszy-
scy uczniowie podjęli próbę rozwiązania. Natomiast 
w zadaniu: „Wykaż, że jeżeli A, B   Ω oraz, P(A) 
=      i P(B) =      to zdarzenia A i B  nie wykluczają się” 
współczynnik łatwości wyniósł 0,39, a 11 osób nie podjęło 
próby rozwiązania tego zadania. Dlatego też staram się 
pokazywać swoim uczniom, że słowo „wykaż” w treści 
nie zawsze znaczy, że należy dokonać formalnie trudne-
go dla nich dowodu. Zamieniając polecenia „oblicz” na 
trudne „wykaż” i „uzasadnij”, oswoiliśmy się już z takimi 
zdaniami i w każdym kolejnym roku coraz lepiej radzimy 
sobie z dowodami.

Z  dostępnych informacji i  mojej analizy wynika, że  
w 2015 roku egzamin na poziomie podstawowym nie ule-
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