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Odpowiednie
daæ rzeczy s³owo
Gdy, z wiosn¹ ¿ycia, duch Artysta
Poi siê jej tchem jak motyle,
Wolno mu mówiæ tylko tyle:
Ziemia  jest kr¹g³a  jest kulista!
Lecz gdy póniejszych ch³odów dreszcze
Drzew wzrusz¹, i kwiatki zlec¹,
Wtedy dodaæ trzeba jeszcze:
U biegunów  sp³aszczona  nieco...
Ponad wszystkie wasze uroki,
Ty! Poezjo, i ty, Wymowo,
Jeden  wiecznie bêdzie wysoki:
***
Odpowiednie daæ rzeczy  s³owo!
Cyprian K. Norwid, Ogólniki

Egzaminacyjne wpadki najczêciej zdarzaj¹ siê uczniom.
Dowiadujemy siê o nich szeroko ze statystyk, sprawozdañ, omówieñ i analiz. Ale czasem wpadki zdarzaj¹ siê
tak¿e egzaminatorom. Te s¹ tyle¿ wstydliwe, co skrzêtnie
ukrywane, gdy¿ przyznanie siê do nich poci¹ga³oby spore
konsekwencje (np. koniecznoæ uniewa¿nienia zadania).
Czy jednak ich przemilczanie nie stoi w sprzecznoci ze
zwyk³¹ uczciwoci¹? Poni¿szy tekst powinien byæ wielce
pouczaj¹cy dla obu stron egzaminacyjnej barykady.
Kiedy przegl¹dam zadania z egzaminów kompetencyjnych dla uczniów gimnazjum, nie mam zazwyczaj k³opotów z ich rozwi¹zaniem (nic dziwnego  nad ka¿dym
gimnazjalist¹ mam przewagê wynikaj¹c¹ z ukoñczenia
studiów matematycznych), mam natomiast czasem problem ze wskazaniem odpowiedzi, bo wród mo¿liwych
propozycji nie znajdujê tej w³aciwej! Zobaczcie sami.

Zadanie 1. Rysunek 1 przedstawia widok z góry
basenu k¹pielowego. [...] D³ugoæ siatki potrzebnej do
ogrodzenia basenu w odleg³oci 3 m od jego krawêdzi
wynosi:
A) 62 m;

B) 92 m;

C) 86 m;

D) 104 m.

[próbny egz. gimnazjalny 2006, woj. l¹skie, zad. 19]
Rys. 1

Rys. 2

Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e ¿adna z podanych
odpowiedzi nie jest prawid³owa! Dlaczego? Bo nie zale¿y od p. A przecie¿, zgodnie z warunkami zadania,
rysunek powinien wygl¹daæ tak jak na rys. 2 (wystarczy
przypomnieæ sobie definicjê odleg³oci figur).
To kolorowa linia jest poprowadzona w odleg³oci
3 m od krawêdzi basenu, bo ka¿dy jej punkt le¿y w odleg³oci 3 m od prostok¹ta ograniczaj¹cego basen (pogrubiony prostok¹t z poprzedniego rysunku tego warunku
nie spe³nia). Zatem ogrodzenie sk³ada siê z czterech
odcinków (dwóch o d³ugoci 25 m i dwóch o d³ugoci
15 m) oraz z czterech æwiartek okrêgu o promieniu 3 m.
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W sumie d³ugoæ ogrodzenia to 80 + 6p metrów, ale takiej odpowiedzi w arkuszu nie ma! Zapewne komisji egzaminacyjnej chodzi³o o rozwi¹zanie takiego zadania: Rysunek przedstawia widok z góry basenu k¹pielowego. [...]
D³ugoæ siatki potrzebnej do ogrodzenia basenu wzd³u¿ zewnêtrznej krawêdzi chodnika o szerokoci 3 m wynosi: A) 62 m; B) 92 m; C) 86 m; D) 104 m,
ale przecie¿ to jest zupe³nie inne zadanie.

Czy  mo¿na
zapisaæ w postaci
u³amka?

Zadanie 2. Satelita geostacjonarny to taki, który dla obserwatora

na Ziemi ca³y czas znajduje siê w tym samym punkcie na niebie. Ile czasu
trwa pe³ne okr¹¿enie Ziemi przez satelitê geostacjonarnego?
A) 12 godzin;

B) 28 dni;

C) 24 godziny;

D) 1 rok.

[egzamin gimnazjalny 2006, zad. 9]

I znów wród podanych odpowiedzi nie znajdujê poprawnej. Dlaczego?
Przecie¿ na podstawie definicji satelita geostacjonarny jest wzglêdem
Ziemi nieruchomy, a wiêc nie mo¿e jej okr¹¿aæ! To tak, jakby zapytaæ, po
jakim czasie ziemniak le¿¹cy na polu lub gruszka wisz¹ca na drzewie 2 m
nad ziemi¹ okr¹¿y Ziemiê. Owszem, satelita siê porusza i co okr¹¿a, ale
nie Ziemiê, lecz o jej obrotu. Zatem zadanie powinno brzmieæ: Ile czasu
trwa pe³ny obrót satelity geostacjonarnego wokó³ osi obrotu Ziemi?
Poniewa¿ powy¿sze zadanie pojawi³o siê w tegorocznych testach, chwyci³em za e-pióro i wysmarowa³em list do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z prob¹ o wyjanienie. Po kilku dniach otrzyma³em obszern¹ odpowied. Oto jej fragment: Zadanie by³o przed zastosowaniem standaryzowane i poddawane recenzowaniu przez nauczycieli i pracowników naukowych wy¿szych uczelni. Dla ¿adnego z recenzentów poprawnoæ zadania
nie budzi³a w¹tpliwoci. Czy¿by CKE zabrak³o argumentów merytorycznych i pozosta³y tylko si³owe? Otó¿ nie. Argumenty merytoryczne sformu³owa³ ekspert (czy raczej ekspert), którego wypowied poprzedzona
by³a szeregiem tytu³ów naukowych, pe³nionych funkcji, publikacji i osi¹gniêæ. Oto jej fragment: Zadanie dotycz¹ce satelity geostacjonarnego jest
sformu³owane poprawnie. Satelity geostacjonarne poruszaj¹ siê wokó³ Ziemi w p³aszczynie równika ziemskiego, a czas pe³nego obiegu takiego satelity jest równy dok³adnie okresowi obrotu Ziemi dooko³a w³asnej osi. Dlatego satelity geostacjonarne widziane na sferze niebieskiej pozostaj¹ nieruchome wzglêdem obserwatora znajduj¹cego siê w danym punkcie na powierzchni Ziemi. Satelita geostacjonarny jednak porusza siê w przestrzeni
po geocentrycznej orbicie ko³owej, a jego prêdkoæ liniowa na tej orbicie
wynosi ok. 3 km/sek. Orbita geostacjonarna znajduje siê 42 160 km od rodka Ziemi. Trudno siê z tymi faktami nie zgodziæ, choæ ekspert najwyraniej
nie zrozumia³ problemu i sam u¿y³ zdania: satelity geostacjonarne poruszaj¹ siê wokó³ Ziemi, o które toczy siê ca³y spór. Oczekiwa³em raczej wyjanienia, kiedy co porusza siê wokó³ Ziemi, a kiedy to co jest wzglêdem
niej w spoczynku. Bo jeli co pozostaje w bezruchu wzglêdem Ziemi, to
jej nie okr¹¿a! Gdyby Ferdynand Magellan uzna³ niepodwa¿alnoæ naukowego autorytetu naszego eksperta, nie musia³by siê tyle trudziæ. Wystarczy³oby odczekaæ 24 godziny i og³osiæ wiatu, ¿e oto okr¹¿y³ Ziemiê.

Czy miêdzy liczbami
 i  mo¿na
wstawiæ znak >?

Czy liczby 
i  s¹ sobie
równe?

Jaka liczba jest
wiêksza od -6
trzykrotnie?
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Rys. 3

Policz boki trójk¹ta,
który powstaje z po³¹czenia na mapie o skali
1 : 1 000 000 Warszawy, Krakowa i Gniezna.

Znajd x.

Zadanie 3. Teleskop Hubblea znajduje siê na orbicie oko³oziemskiej na wysokoci oko³o 600 km nad Ziemi¹. Oblicz wartoæ prêdkoci, z jak¹ porusza siê on wokó³
Ziemi, je¿eli czas jednego okr¹¿enia Ziemi wynosi oko³o

100 minut. Przyjmij RZ = 6400 km, p =
.

[egz. gimnazjalny 2005, zad. 31]

Zadanie wydaje siê (egzaminatorom?) proste. Promieñ okrêgu, po którym porusza siê teleskop, wynosi: 6400 + 600 = 7000 [km], w takim razie
droga, jak¹ ma do pokonania, jest równa: 2 ×  × 7000 = 44 000 [km],

a prêdkoæ wobec podanego czasu to 440 km/min, czyli 26400 km/godz.
Koniec? Nie, bo w³anie w tym miejscu zaczynaj¹ siê moje rozterki. Co
oznacza stwierdzenie czas jednego okr¹¿enia Ziemi? Jeli za³o¿yæ, ¿e
teleskop Hubblea porusza siê po okrêgu w p³aszczynie ziemskiego równika (rysunek mo¿e tak¹ sytuacjê sugerowaæ), to chodzi zapewne o czas
potrzebny do tego, aby teleskop dok³adnie jeden raz znalaz³ siê nad ka¿dym punktem równika (tzn. okr¹¿y³ Ziemiê i wróci³ dok³adnie nad ten punkt,
w którym rozpoczêlimy jego obserwacjê). W takim razie dane w zadaniu
s¹ niewystarczaj¹ce, brakuje bowiem informacji o kierunku ruchu satelity
(z zachodu na wschód lub odwrotnie)  przecie¿ wiedzê o tym, ¿e Ziemia
wiruje wokó³ w³asnej osi, posiada ka¿dy gimnazjalista. W ci¹gu 100 minut
ustalony punkt na równiku pokona drogê ok. 2794 km i tê wielkoæ nale¿y dodaæ do drogi pokonywanej przez teleskop lub od niej odj¹æ. W podanej wersji zadanie nie ma jednoznacznego rozwi¹zania, zatem trzeba
podaæ obie mo¿liwoci. Gdyby polecenie brzmia³o np. tak: Oblicz wartoæ prêdkoci, z jak¹ porusza siê on po swojej orbicie, je¿eli czas jej
jednego okr¹¿enia wynosi oko³o 100 minut, wówczas nie trzeba by zastanawiaæ siê nad tym, co autor mia³ na myli.

Zadanie 4. Z balkonu znajduj¹cego siê na wysokoci 5 m nad ziemi¹ dziecko upuci³o misia (bez prêdkoci
pocz¹tkowej). Na wykresie przedstawiono zale¿noæ energii potencjalnej i kinetycznej spadaj¹cego misia od czasu. Które ze stwierdzeñ jest nieprawdziwe:
A. Czas spadania misia by³ równy 1 s.
B. Masa misia wynosi 0,1 kg.
C. Podczas spadania misia dzia³aj¹ si³y oporu.
D. Mi uderzy³ w ziemiê z prêdkoci¹ 12 m/s.
Rys. 4

[matura z fizyki 2005, zad. 4.]

W tecie nale¿a³o zaznaczyæ jedn¹ w³aciw¹ odpowied na ka¿de pytanie, tyle ¿e w tym zadaniu znajdujê ich a¿ trzy. Jedn¹ z nich jest D (lec¹c
ku ziemi przez sekundê bez dzia³ania dodatkowych si³, mi móg³ rozwin¹æ najwy¿ej prêdkoæ równ¹ g × 1s, gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim, czyli trochê mniejsz¹ ni¿ 10 m/s). Z wykresu jasno wynika, ¿e
w ruchu dzia³a³ opór powietrza (inaczej energia potencjalna na pocz¹tku
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ruchu by³aby taka sama, jak kinetyczna na koñcu), a to oznacza, ¿e zdanie C jest prawdziwe
(oczywicie mo¿na tê odpowied uznaæ za prawdziw¹, po prostu wiedz¹c, ¿e opory wystêpuj¹
w ka¿dym ruchu w atmosferze ziemskiej!). Jednak zakreliæ oprócz D mo¿na równie¿ A i B! Odczytuj¹c pocz¹tkow¹ wartoæ energii potencjalnej,
mamy mgh = 5 J, a wiedz¹c, ¿e h = 5 m i g < 10 m/s2,
otrzymujemy m > 0,1 kg, co oznacza, ¿e zdanie B
jest nieprawdziwe  w zadaniu nie powiedziano,
¿e jako przyspieszenie ziemskie nale¿y przyj¹æ
10 m/s2, a gdyby nawet takie za³o¿enie jednak
przyj¹æ i uznaæ zdanie B za prawdziwe, to i tak
JW 
zakreliæ mo¿na A, ze wzoru K =
mamy bo
wiem t = 1 s, ale wzór ten dzia³a tylko przy spadku
bez si³ oporu, co jednak wykluczylimy, uznaj¹c
za prawdziw¹ odpowied C, zatem czas spadania
misia jest d³u¿szy (innymi s³owy zdania A i C wzajemnie siê wykluczaj¹!). Okazuje siê, ¿e dane,
jakie niesie podany w treci zadania wykres, s¹
sprzeczne (sugeruj¹, ¿e opór powietrza jest i jednoczenie go nie ma), a jak wiadomo, z fa³szywych przes³anek wynika wszystko, wiêc z tego
wzglêdu w³aciwie ka¿da udzielona przez ucznia
odpowied jest poprawna.
Czêæ osób stwierdzi zapewne, ¿e egzaminowany uczeñ nie zauwa¿a takich subtelnoci. Tym gorzej. Ale czy to wystarczaj¹cy powód, aby niestarannie, niejednoznacznie czy wrêcz b³êdnie formu³owaæ egzaminacyjne zadania? Przecie¿ to w³anie nauczyciele przedmiotów cis³ych powinni
uczyæ precyzji wyra¿ania siê.

A teraz
spróbuj sam...
Co autor mia³ na myli?
1. [egzamin SP 2006, zad. 8] Dlaczego ¿adna
z odpowiedzi nie jest poprawna?
Ile osi symetrii ma narysowany
fragment tapety?
A. 6,

B. 2,

C. 1,

D. 4.

2. [informator maturalny 2005  fizyka, zad. 2]
Dlaczego odpowied B wziêta z klucza nie jest
poprawna?
Uczeñ rzuci³ kamyk pionowo do góry. Kamyk
wzniós³ siê na maksymaln¹ wysokoæ 5 m
i po up³ywie 2 s zosta³ z³apany przez ucznia
w miejscu, z którego zosta³ wyrzucony. Wartoæ
prêdkoci redniej w ruchu kamyka wynosi³a:
A. ok. 10 m/s,
B. ok. 5 m/s,
C. ok. 2,5 m/s, D. 0 m/s
3. [fina³ Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego Matematyka bez granic 2002, zad. 8]
Dlaczego rysunek podany jako odpowied ni¹
nie jest?
Berlin, Cardiff, Göteborg,
Lozanna, Madryt, Neapol,
Pary¿, Pilzno, Utrecht i Warszawa to 10 europejskich
miast. Na mapie zwróci³o moj¹
uwagê, ¿e ka¿de 4 z tych miast
le¿¹ na jednej z 5 prostych.
Zaznacz 10 punktów, z których ka¿de 4 le¿¹ na
jednej z 5 prostych.

Krzysztof Pietrzyk, Mylenice

Donosy
Bridges London
Dziewi¹ta edycja konferencji Bridges powiêconej zwi¹zkom matematyki ze sztuk¹, muzyk¹ i naukami przyrodniczymi odby³a siê
w sierpniu 2006 r. w Londynie. Jej organizatorem by³ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Londyñskiego. G³ównymi tematami wyk³adów, warsztatów i wystaw by³y: wizualizacja matematyki, matematyka i muzyka,
grafika komputerowa, symetria, origami, matematyka i architektura,
parkieta¿e, zwi¹zki matematyki z naukami humanistycznymi, sztuka
inspirowana geometri¹ i wiele innych. Zorganizowano te¿ dzieñ otwarty
dla dzieci i rodziców. Wiêcej informacji i wspania³e galerie zdjêæ mo¿na znaleæ na stronie http://www.lkl.ac.uk/bridges/.

Odpowiedzi szukajcie w numerze.

