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Statystyki ogólne
Do przedstawionych w tym dokumencie statystyk wcieliliśmy tylko te arkusze, które
samodzielnie poprawił nasz Kruczkowy Zespół. Deklarowane wyniki maturzystów,
którzy samodzielnie oceniali swój arkusz można zobaczyć na stronie
www.kruczkichemiczne.pl, po zaznaczeniu opcji w ankiecie “Na ile procent napisał_ś
arkusz?”.
Na dzień 27 kwietnia 2022 r. ankieta ta liczy 70 odpowiedzi. Jej wyniki wyglądają
następująco:

Statystyki ogólne Kruków i Kruczków:
Liczba nadesłanych do sprawdzenia arkuszy: 19
Średnia = 34,82% (20,89 p.)
Mediana = 31,67% (19 p.)
Wynik maksymalny = 61,67% (37 p.)
Wynik minimalny = 16,67% (10 p.)
Rozstęp = 61,67% - 16,67% = 45% (27 p.)
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Jak poszły zadania?
Zebraliśmy dla Was statystyki nt. tego, ile procent osób piszących arkusz rozwiązało
dane zadanie. Na ich podstawie można wnioskować m.in. o trudności
poszczególnych zadań. Najlepiej jest analizować statystykę mając pod ręką arkusz
“Internetowe Zasady”.
Krótka legenda:
● nr - numer zadania,
● full pkt [%] - procent osób, które dostały za zadanie maksymalną liczbę
punktów,
● część pkt [%] - procent osób, które dostały za zadanie część punktów
(np. 1, 2 lub 3), w zależności od zadania
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Poziom trudności arkusza
W arkuszu można było zdobyć maksymalnie 60 punktów, które rozłożone były na 38
zadań. W tym:

● 0 punktów (0%) z zadań bardzo łatwych
● 2 punkty (3,3%) z zadań łatwych
● 5 punktów (8,3%) z zadań umiarkowanie trudnych
● 21 punktów (35%) z zadań trudnych
● 32 punktów (53,3%) z zadań bardzo trudnych

Zadania łatwe
Zadania łatwe to te, które rozwiązało 70-89% Kruków i Kruczków piszących SEM.
Podczas tego SEMu można było za nie zdobyć łącznie 2 punkty (3,3%).

ZAD. 9 (79%)
ZAD. 17 (84%)

Informacja zwrotna:
Jeżeli w tych zadaniach masz stracone punkty to najprawdopodobniej szukasz
Kruczka i haczyka tam, gdzie go nie ma.
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Zadania umiarkowanie trudne
Zadania umiarkowanie trudne to te, które rozwiązało 50-69% Kruków i Kruczków.
Podczas tego SEMu można było za nie zdobyć łącznie 5 punktów (8,3%).

ZAD. 7 (53%)
ZAD. 12 (63%)
ZAD. 15 (58%)
ZAD. 29 (58%)

Informacja zwrotna:
Jeżeli w tych zadaniach masz stracone punkty to przećwicz i powtórz sobie
zagadnienia wchodzące w treść danego zadania, które nie wyszło.

Zadania trudne
Zadania umiarkowanie trudne to te, które rozwiązało 20-49% Kruków i Kruczków.
Podczas tego SEMu można było za nie zdobyć łącznie 21 punktów (35%).
ZAD. 1 (47%)

ZAD. 11 (26%)

ZAD. 32 (42%)

ZAD. 2 (32%)

ZAD. 16 (26%)

ZAD. 34 (21%)

ZAD. 3 (47%)

ZAD. 23 (42%)

ZAD. 35 (26%)

ZAD. 5 (42%)

ZAD. 24 (26%)

ZAD. 6 (26%)

ZAD. 26 (42%)

ZAD. 10 (47%)

ZAD. 31 (32%)

D.
Informacja zwrotna:
Jeżeli w tych zadaniach masz stracone punkty to ćwicz zadania maturalne z opisanych
zagadnień, pisz arkusze, ćwicz analizowanie treści informacji i poleceń.
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Zadania bardzo trudne
Zadania bardzo trudne to te, które rozwiązało 0-19% Kruków i Kruczków.
Podczas tego SEMu można było za nie zdobyć łącznie 32 punkty (53,3%).
ZAD. 4 (16%)

ZAD. 25 (0%)

ZAD. 8 (0%)

ZAD. 27 (5%)

ZAD. 13 (0%)

ZAD. 28 (0%)

ZAD. 14 (16%)

ZAD. 30 (16%)

ZAD. 18 (0%)

ZAD. 33 (0%)

ZAD. 19 (5%)

ZAD. 36 (16%)

ZAD. 20 (16%)

ZAD. 37 (16%)

ZAD. 21 (16%)

ZAD. 38 (5%)

ZAD. 22 (16%)

Informacja zwrotna:
Jeżeli w tych zadaniach zdobyłeś punkty to możesz być z siebie dumn_. To są
najbardziej nieszablonowe przykłady, na których wykłada się większość maturzystów.
Zawsze zostawiaj takie zadania na koniec i spróbuj się z nimi zmierzyć – pomaga w tym
zrobienie jak największej liczby niestandardowych zadań nigdzie indziej dotąd
niespotkanych (np. Kruczkowe SEMy i ETMy, zadania autorskie).

Podsumowanie
Arkusze do sprawdzenia odesłało nam 19 osób, które średnio uzyskały 35%. Najwyższy
wynik to 62% a najniższy to 17%. W porównaniu z poprzednim SEMem 6, który wchodzi
w skład zajęć “Program - Maturalne Kruczki Chemiczne” maturzyści uzyskali niższą
średnią (z SEMu6 średnia wynosiła 48%). Sam arkusz miał też więcej zadań bardzo
trudnych.
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Informacje zwrotne które otrzymaliśmy od maturzystów podchodzących do tego
arkusza podpowiadają nam, że był to arkusz bardzo trudny i wymagający, w którym
dużo zadań wymagało dłuższego zastanowienia. Jeśli więc byłeś w stanie otrzymać z
tego arkusza wysoki wynik to gratulacje! - abstrakcyjne chemiczne myślenie,
analizowanie informacji wstępnej i wiedzę masz w małym palcu.
Jeśli wynik nie jest tak wysoki jak się spodziewał_ś to nie załamuj się, a i bądź dumny z
siebie, że spróbował_ś tak trudnego wyzwania. :)

Z naszych obserwacji wynika, że punkty często tracone były przez:
● Błędy w zadaniach prawda/fałsz.
● Brak znajomości zmian właściwości pierwiastków w układzie okresowym.
● Niepełne odpowiedzi.
● Podawanie pełnej konfiguracji elektronowej zamiast skróconej (o którą
proszono).
● Błędy rachunkowe w zadaniach obliczeniowych.
● Nieuważne czytanie poleceń, np. wpisywanie mechanizmu reakcji w miejscu na
wzór drobiny.
● Błędne uzasadnienia dotyczące reguły Zajcewa.
● Błędne określenie produktu reakcji na podstawie informacji do zadania.
● Braki w informacjach na temat kryształów i ich budowy.
● Nieprawidłowe wzory związków organicznych.
● Błędny zapis wiązań w związkach organicznych.
● Błędy we współczynnikach reakcji chemicznych.
● Nieuwzględnienie stechiometrii w zadaniach obliczeniowych.
● Błędy związane z regułą przekory.
● Zaokrąglenia niezgodne z treścią polecenia.
● Problemy z określeniem, czy wszystkie atomy leżą w jednej płaszczyźnie.
● Błędny zapis reakcji redoks.
● Mylenie typu reakcji z mechanizmem reakcji.
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Jakie kroki podjąć dalej?
1.

Przeanalizuj stracone punkty – obejrzyj omówienia wideo dostępne na
www.kruczkichemiczne.pl. Rozpisz zadania podczas słuchania omówienia. Wróć do
nich po kilku dniach i spróbuj je rozwiązać bez podpowiedzi.

2.

Przejrzyj najczęstsze błędy popełniane przez Kruki i Kruczki. Wybierz minimum 3,
które też popełnił_ś i przećwicz prawidłowe odpowiedzi.

3.

Zrób listę zagadnień, które są dla Ciebie najtrudniejsze (minimum 2) i powtórz
zawarte w nich wiadomości. Jeżeli jest to temat obliczeniowy to przećwicz go na
przykładach. Pamiętaj – trochę teorii, a potem dużo zadań i praktyki.

4.

Rozwiąż przed maturą wszystkie arkusze CKE od maja 2015, aż do marca 2022 (w
tym najnowszym arkuszu nie musisz robić zadań nieobowiązujących do Twojej
podstawy: https://youtu.be/6MDN4TMhynM). Jeśli jeszcze nie rozwiązywał_ś matur
CKE to zacznij od najnowszych i kieruj się do najstarszych.

5.

Rozwiąż przez następne dwa tygodnie zadania ze zbiorów, które do tej pory
pomijał_ś.

6.

Jeśli nie wiesz jak zorganizować swoje powtórki, to obejrzyj Wszechnice Chemiczne,
w których podsumowuję całą chemię maturalną:
https://youtube.com/playlist?list=PLAMkJOgOLnEIiVE5ANSvYtPFue27v5P52.

7.

Pomyśl jak dużo udało Ci się już nauczyć, i jak te trudne zadania zaczynają być
coraz prostsze. Warto poświęcić ten moment aby pogratulować sobie wysiłku
włożonego w przygotowania. Jeżeli jest to Twoje kolejne podejście do matury –
porównaj swoje poprzednie przygotowanie i to na jakim etapie był_ś wtedy, a na
jakim jesteś obecnie.

Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych zajęciach!

Tomasz P. Kruk
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