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Ze „S³owem” do liceum

SprawdŸ
ile umiesz
Dzisiaj przypominamy wam zadania z ubieg³orocznych egzaminów wstêpnych do szkó³ œrednich z matematyki.
Obok s¹ rozwi¹zania, ale zanim do nich zajrzycie spróbujcie zrobiæ je sami. Przeczytajcie uwa¿nie rady nauczycielki
matematyki, mog¹ siê przydaæ.
W sobotê zdjêcia i sylwetki najlepszych uczniów z klas ósmych.

Na matematyce nie bêdzie du¿o liczenia, ale egzamin jest wszechstronny

Fot. D. Gacek

Nie pisz w ca³y œwiat
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Jak zdaæ egzamin z matematyki podpowiada Daromi³a Domaga³a, nauczycielka matematyki z I LO im. Stefana ¯eromskiego w Kielcach:
Macie do rozwi¹zania dziewiêæ
zadañ. ¯adne z nich nie wymaga wielkiego liczenia, nie zawiera podstêpnych
haczyków. Trzeba jedynie zrozumieæ
polecenia i ewentualnie pos³u¿yæ siê
rysunkiem. Dlatego najpierw dok³adnie zapoznajcie siê z treœci¹ zadania.
Czasu jest dosyæ - ca³e 90 minut.
Mo¿ecie rozwi¹zaæ zadania na
brudno. Przy nierównoœciach zwra-

cajcie uwagê na znaki. Najczêstszym
b³êdem, jaki pope³niaj¹ przyszli licealiœci jest „zapominanie” o znaku przy
przenoszeniu lub likwidacji mianownika. Gdy przepisujecie z brudnopisu, nie róbcie tego bezmyœlnie, ale liczcie jeszcze raz. To bêdzie autosprawdzanie.
Piszcie czytelnie. Matematyka
ma to do siebie, ¿e nieodczytanie
lub z³e odczytanie lierek „x” czy „y”
, „a” czy „b” mo¿e spowodowaæ,
¿e ca³e rozwi¹zanie, mimo poprawnego toku rozumowania, bêdzie
z³e.

Przy ocenie pracy brane jest pod
uwagê kilka czynników. Przede wszystkim sposób podejœcia do zadania.
Wynik jest oczywiœcie bardzo wa¿ny,
ale mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przez pomy³kê uczeñ Ÿle coœ przepisze, czy zwyczajnie siê pomyli i ostateczny rezultat bêdzie z³y. Wówczas nauczyciel
sprawdza, czy kierunek, jaki obra³, by³
poprawny. Jest sporo zadañ, które
mo¿na rozwi¹zaæ na kilka sposobów.
To, który siê zastosuje, nie ma ¿adnego wp³ywu na ocenê. Dlatego nie silcie siê na metody skomplikowane,
naprawdê proœciej jest lepiej.

P ropozycja punktacji
I . Wykonanie obliczeñ i wyznaczenie liczby x - 2 p
Zapisanie liczby przeciwnej do danej - 1 p
2. Zapisanie wyra¿enia w najprostszej postaci - 2 p
Obliczenie wartoœci wyra¿enia dla
danego x - 1 p
3. Rozwi¹zanie nierównoœci - 2 p
Ilustracja rozwi¹zania na osi liczbowej - 1 p
4. Wyznaczenie pierwszej liczby
spe³niaj¹cej dany uk³ad równañ - 1 p

Wyznaczenie drugiej liczby spe³niaj¹cej dany uk³ad równañ - 1 p
Ustalenie pary liczb spe³niaj¹cych
dany uk³ad równañ - 1 p
5. Wyznaczenie wspó³rzêdnych
punktów przeciêcia danej prostej z
osiami uk³adu wspó³rzêdnych - 2 p
Obliczenie d³ugoœci wskazanego
odcinka - 1 p
6. Obliczenie d³ugoœci promienia
podstawy walca - 1 p
Obliczenie d³ugoœci wysokoœci
walca - 1 p

Obliczenie objêtoœci bry³y - 1 p
7. Wyznaczenie a i b - 2 p
Wyznaczenie argumentów, dla
których funkcje posiadaj¹ podan¹
w³asnoœæ - 2 p
8. Zapisanie odpowiedniego równania - 2 p
Rozwi¹zanie tego równania
-2p
9. Wykonanie odpowiedniego rysunku - 2 p
Wyznaczenie d³ugoœci wysokoœci
podstawy - 2 p

Kolumnê przygotowa³a
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