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1. Opis egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym 

 

1.1. Zakres wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzanych na egzaminie 

Egzamin maturalny z fizyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spe nia wymagania  

z zakresu fizyki okre lone w podstawie programowej kszta cenia ogólnego dla IV etapu 

edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym 

mog  równie  odnosi  si  do wymaga  przypisanych do etapów wcze niejszych, tj. III 

(gimnazjum). 

 

Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegó owe. Wymagania ogólne – jako 

syntetyczne uj cie nadrz dnych celów kszta cenia – informuj , jak rozumie  

podporz dkowane im wymagania szczegó owe, które odwo uj  si  do ci le okre lonych 

wiadomo ci i umiej tno ci. W zwi zku z du  ogólno ci  zapisów dotycz cych wymaga  

ogólnych poni ej przedstawiono krótkie ich rozwini cie. 

 

Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym maj  na celu sprawdzenie 

w szczególno ci: 

 znajomo ci i umiej tno ci definiowania poj , zrozumienie w asno ci wielko ci 

fizycznych oraz znajomo ci praw opisuj cych procesy i zjawiska fizyczne, 

 umiej tno ci przedstawiania w asnymi s owami g ównych tez podanego tekstu 

popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformu owanie  

w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej j zykiem potocznym, 

 umiej tno ci rozwi zywania postawionego problemu na podstawie informacji 

przedstawionych w ró nej formie oraz umiej tno ci ich przetwarzania i analizowania, 

 umiej tno ci tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu  

o wymagane, znane zjawiska fizyczne oraz konstruowania formu  matematycznych 

cz cych kilka zjawisk, 

 umiej tno ci planowania i opisu wykonania prostych do wiadcze  wymienionych  

w podstawie programowej oraz innych bezpo rednio zwi zanych z wymaganiami 

szczegó owymi podstawy programowej, 

 umiej tno ci analizy wyników wraz z uwzgl dnieniem niepewno ci pomiarowych. 

1.2. Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2014/2015 

Od roku szkolnego 2014/2015
1
 egzamin maturalny z fizyki mo e by  zdawany wy cznie 

jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma form  pisemn  i trwa 180 

minut. Do egzaminu z fizyki mo e przyst pi  ka dy absolwent, niezale nie od typu szko y, 

do której ucz szcza , oraz od przedmiotów, których uczy  si  w zakresie rozszerzonym.  

W czasie trwania egzaminu zdaj cy mo e korzysta  z Karty wybranych wzorów i sta ych 

fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz z linijki i kalkulatora.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 W przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016. 
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Wyniki cz ci pisemnej egzaminu maturalnego s  wyra ane w procentach i na skali 

centylowej (por. punkt G. „Ocenianie i wyniki egzaminu” w CZ CI OGÓLNEJ Informatora  

o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015). Wyniki uzyskane w cz ci pisemnej 
egzaminu maturalnego z fizyki – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych  
– nie maj  wp ywu na zdanie egzaminu maturalnego2. 
 
1.3. Arkusz egzaminacyjny z fizyki na poziomie rozszerzonym 

Arkusz egzaminacyjny z fizyki b dzie zawiera  od 20 do 30 zada . Przy numerze ka dego 
zadania podana b dzie maksymalna liczba punktów, któr  mo na uzyska  za poprawne  
jego rozwi zanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: 
 b d  dobrane w taki sposób, aby reprezentowa y ró norodne wymagania ogólne  

i szczegó owe z podstawy programowej, 
 b d  sprawdza y przede wszystkim umiej tno ci z o one, w tym np. rozumowanie 

wymagaj ce krytycznego my lenia, wykrywanie wspó zale no ci elementów lub 
procesów albo zwi zków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, 

 b d  sprawdza y umiej tno  stosowania prostych zale no ci, interpretacji zjawisk, 
algebraicznej analizy wyra e  wi cych wielko ci fizyczne oraz wyci gania  
i formu owania wniosków, 

 mog  odwo ywa  si  do kilku wymaga  szczegó owych w ramach jednego wymagania 
ogólnego, 

 b d  sprawdza y, pomijan  dotychczas, umiej tno  pos ugiwania si  informacjami 
pochodz cymi z analizy przedstawionych tekstów popularnonaukowych, 

 b d  zró nicowane pod wzgl dem poziomu trudno ci oraz sposobu udzielania 
odpowiedzi, 

 b d  mia y form  zamkni t  lub otwart ; w zadaniach zamkni tych zdaj cy dokonuje 
wyboru odpowiedzi z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy 
odpowied  samodzielnie, 

 b d  wyst powa y pojedynczo lub w wi zkach tematycznych, 
 b d  odnosi  si  do ró norodnych materia ów ród owych zamieszczonych w arkuszu,  

np. zwartych fragmentów artyku ów popularnonaukowych, wykresów, schematów, tabel  
z danymi. 

 
 
W poleceniu do ka dego zadania wyst puje co najmniej jeden czasownik wskazuj cy 
czynno , jak  powinien wykona  zdaj cy. W przypadku zada  zamkni tych b d   
to najcz ciej czasowniki takie jak „wybierz”, „podkre l”, „zaznacz”, „uzupe nij”.  
W przypadku zada  otwartych precyzyjne zrozumienie wymaganej czynno ci warunkuje 
poprawn  realizacj  polecenia. Podany poni ej wykaz obejmuje przyk adowe czynno ci wraz 
z ich ogóln  charakterystyk . Wykaz nie wyczerpuje wszystkich mo liwo ci. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Z wyj tkiem sytuacji, kiedy egzamin z fizyki by  jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego 
zdawanie zadeklarowa  zdaj cy, po czym nie przyst pi  do tego egzaminu lub egzamin ten zosta   
mu uniewa niony. 
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rozró nianie i definiowanie 
poj   

znajomo , rozró nianie i pos ugiwanie si  poj ciami, 
przedstawianie jednostek wielko ci fizycznych 

opis procesów i zjawisk 
fizycznych  

wyja nianie przebiegu zjawisk i procesów w oparciu  
o znajomo  praw je opisuj cych, przyk ady zastosowania 
praw, opisywanie budowy i zasady dzia ania urz dze  

analiza lub opis wybranych 
fragmentów artyku ów 
popularnonaukowych 

przedstawianie w asnymi s owami g ównych tez podanego 
tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub 
astronomii, ewentualne przeniesienie j zyka potocznego  
na poprawny merytorycznie 

rozwi zywanie postawionego 
problemu na podstawie 
przedstawionych informacji 
oraz ich przetwarzanie 

analiza zjawisk, znajdowanie modelu zjawiska, obliczanie  
i szacowanie warto ci, rysowanie i sporz dzanie wykresów 

budowa prostych modeli 
fizycznych i matematycznych 
do opisu zjawisk 

tworzenie modelu opisowego przedstawionego procesu  
w oparciu o wymagane, znane zjawiska fizyczne, tworzenie 
formu  matematycznych cz cych kilka zjawisk 

planowanie i opis wykonania 
do wiadcze  

postawienie problemu oraz opisanie metody pomiarowej 
pozwalaj cej na jego rozwi zanie, analiza wyników, 
obliczanie i uwzgl dnianie niepewno ci pomiarowych, 
wykonywanie i analiza wykresów (w przypadku zale no ci 
liniowych wykres powinien by  wykonany przy u yciu 
linijki) 

wnioskowanie i uzasadnianie  
podanie zwi zków przyczynowo-skutkowych (rozpoznanie 
przyczyny i skutku oraz wskazanie drogi, która prowadzi  
od przyczyny do skutku) w oparciu o prawa i zasady fizyki  

 
1.4. Ocenianie odpowiedzi zdaj cych 

Odpowiedzi udzielone przez zdaj cego s  oceniane przez egzaminatorów zgodnie  
ze schematem punktowania okre lonym dla ka dego zadania. W przypadku zada  
zamkni tych zdaj cy mo e otrzyma  punkty, je eli udzieli poprawnej odpowiedzi, lub 0 
punktów, je eli udzieli odpowiedzi b dnej lub nie udzieli jej wcale.  
W przypadku zada  otwartych skala oceniania mo e by  bardziej rozbudowana, np. od 0 do 2 
punktów lub od 0 do 5 punktów. Za odpowied  egzaminator mo e przyzna  wy cznie pe ne 
punkty (nie przyznaje si  po ówek punktu). 
 
Dokonuj c oceny odpowiedzi udzielonej przez zdaj cego w zadaniu otwartym, egzaminator 
odwo uje si  do przyk adowego rozwi zania oraz schematu oceniania opracowanych przez 
zespó  ekspertów Centralnej i okr gowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów 
akademickich. Rozwi zanie to okre la wy cznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest 

cis ym wzorcem oczekiwanego sformu owania (za wyj tkiem nazw w asnych itp.). Ka da 
merytorycznie poprawna odpowied , spe niaj ca warunki zadania, zostanie oceniona 
pozytywnie. 
 
Ocena odpowiedzi zdaj cego w zadaniach otwartych zale y od tego, jak istotnego post pu 
dokona  zdaj cy, i w jakim stopniu pokona  zasadnicze trudno ci na drodze do ca kowitego 
rozwi zania zadania b d  udzielenia w pe ni poprawnej odpowiedzi. Schemat punktowania 
uzale niony jest od maksymalnej liczby punktów, jak  mo na uzyska  za rozwi zanie danego 
zadania, co przedstawione jest w poni szej tabeli. 
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Zadanie,  
za które mo na 
maksymalnie 
otrzyma  1 pkt. 

1 pkt – rozwi zanie prawid owe. 

0 pkt – rozwi zanie, w którym nie ma istotnego post pu (zapisane 

czynno ci nie prowadz  do rozwi zania zadania) lub brak rozwi zania.  

Zadanie,  
za które mo na 
maksymalnie 
otrzyma  2 pkt. 

2 pkt – rozwi zanie prawid owe. 

1 pkt – pokonanie zasadniczych trudno ci zadania, które jednak  

nie zosta o rozwi zane w pe ni poprawnie. 

0 pkt – rozwi zanie, w którym nie ma istotnego post pu. 

Zadanie,  
za które mo na 
maksymalnie 
otrzyma  3 pkt. 

3 pkt – rozwi zanie prawid owe. 

2 pkt – pokonanie zasadniczych trudno ci zadania, które jednak  

nie zosta o rozwi zane do ko ca poprawnie. 

1 pkt – rozwi zanie, w którym jest istotny post p. 

0 pkt – rozwi zanie, w którym nie ma istotnego post pu. 

Zadanie,  
za które mo na 
maksymalnie 
otrzyma  4 pkt. 

4 pkt – rozwi zanie prawid owe. 

3 pkt – pokonanie zasadniczych trudno ci zadania, które jednak  

nie zosta o rozwi zane w pe ni poprawnie. 

2 pkt – rozwi zanie, w którym jest istotny post p. 

1 pkt – rozwi zanie, w którym post p jest niewielki, ale konieczny  

na drodze do ca kowitego rozwi zania zadania. 

0 pkt – rozwi zanie, w którym nie ma istotnego post pu. 

Zadanie,  
za które mo na 
maksymalnie 
otrzyma  5 pkt. 

5 pkt – rozwi zanie prawid owe. 

4 pkt – pokonanie zasadniczych trudno ci zadania, które zosta o 

rozwi zane do ko ca, w którym wyst puj  usterki nieprzekre laj ce 

jednak poprawno ci rozwi zania. 

3 pkt – pokonanie zasadniczych trudno ci zadania, które jednak 

nie zosta o rozwi zane w pe ni poprawnie. 

2 pkt – rozwi zanie, w którym jest istotny post p. 

1 pkt – rozwi zanie, w którym post p jest niewielki, ale konieczny 

na drodze do ca kowitego rozwi zania zadania. 

0 pkt – rozwi zanie, w którym nie ma istotnego post pu. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SZCZEGÓ OWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJ CYCH  
W ZADANIACH OTWARTYCH 
 
1. Odpowied  oceniana jest na zero punktów, je eli podane w odpowiedzi informacje 

wiadcz  o braku zrozumienia omawianego zagadnienia. 
2. Zdaj cy otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwi zania, precyzyjnie odpowiadaj ce 

poleceniom zawartym w zadaniach.  
3. Poprawne informacje wykraczaj ce poza zakres polecenia nie podlegaj  ocenianiu. 
4. Gdy do jednego polecenia zdaj cy podaje kilka wzajemnie sprzecznych odpowiedzi, 

uznaje si  je za niepoprawne. 
5. Rozwi zanie zadania otrzymane na podstawie b dnego merytorycznie za o enia uznaje 

si  w ca o ci za niepoprawne. 
6. W rozwi zaniach zada  rachunkowych oceniane s : metoda, wykonanie oblicze   

i podanie wyniku z jednostk . Wynik liczbowy bez jednostek lub z niepoprawnym  
ich zapisem, jest traktowany jako b d. 

7. Podczas analizy wyników oceniana jest umiej tno  obliczania i uwzgl dniania 
niepewno ci pomiarowych. 

 


