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do początku XX wieku

Streszczenie. Wartykule dokonujemy analizy pierwszych matur z ma-
tematyki przeprowadzonych w latach 1789–1805 w szkołach funkcjo-
nujących na terenach I Rzeczypospolitej i zagarniętych przez Króle-
stwo Prus na mocy traktatów rozbiorowych. Prezentujemy charakte-
rystykę zmian egzaminu maturalnego z matematyki na Pomorzu Nad-
wiślańskim i w Wielkopolsce, począwszy od wojen napoleońskich aż do
1918 roku. Szczególną uwagę skupiliśmy na porównaniu matur z ma-
tematyki w szkołach katolickich, protestanckich oraz symultannych
(dwuwyznaniowych – katolickich i protestanckich). Ponadto dokonu-
jemy porównania dziewiętnastowiecznych matur z matematyki z pier-
wszymi maturami w II Rzeczypospolitej. W naszej opinii praca ta jest
pierwszą, która obejmuje tak zakreślony temat.
2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 97A30; 97B70; 97D60.
Słowa kluczowe: historia edukacji matematycznej w Polsce w XVIII–
XX wieku, pierwsze na świecie egzaminy maturalne, matura z mate-
matyki w II Rzeczypospolitej.

1. Wstęp. Zarządzenia wprowadzające pierwsze na świecie egza-
miny kończące szkołę średnią i umożliwiające rozpoczęcie studiów uni-
wersyteckich wydano w 1788 roku w Prusach. Egzaminy te nosiły wów-
czas nazwę Abiturientenexamen an die Universität, co w dosłownym
tłumaczeniu oznaczało „egzaminy abiturientów na uniwersytet”. Po po-
myślnym zdaniu egzaminów abiturient otrzymywał świadectwo dojrza-
łości (niem. Zeugnis der Reife).

W 1834 roku pruskie ministerstw oświaty wydało kolejną modyfi-
kację tych zarządzeń, w której po raz pierwszy egzaminy abiturientów
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nazwano Maturitäts-Prüfungen, czyli niemieckie słowo Reife zamienione
zostało na łacińskie maturitas (dojrzałość), na język polski zostało to
przetłumaczone jako egzaminy maturalne, w skrócie matury (zobacz
w [22], s. 106).

Zarządzenie o wprowadzeniu egzaminów maturalnych wydano w roku
1788. Już w 1789 roku przeprowadzono pierwsze matury. Odbyły się one
w 35 szkołach funkcjonujących na ziemiach pruskich, w tym w dwóch
szkołach znajdujących się na ziemiach polskich pod zaborem pruskim:
Szkole Miejskiej w Malborku (Die Stadtschule in Marienburg) oraz Gim-
nazjum w Elblągu (Das Gymnasium in Elbing). W Malborku matura
została przeprowadzona w okresie wielkanocnym (luty–kwiecień, nie jest
znana dokładna data), a w Elblągu – w lipcu. Pierwsze matury na zie-
miach polskich są jednymi z pierwszych matur na świecie. Liczba szkół,
w których przeprowadzano egzaminy maturalne z biegiem lat się po-
większała.

W niniejszym artykule zostaną scharakteryzowane matury z mate-
matyki przeprowadzane na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.
Ponadto matury te zostaną porównane z maturami zdawanymi przez
abiturientów w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Rozważania zakończy rok 1935 – z tego roku pochodzi ostatni
zestaw zadań maturalnym z matematyki omówiony w artykule.

Analiza obejmie ewolucję matur z matematyki pod względem orga-
nizacyjnym (w tym również zakresu realizowania zarządzeń ministerial-
nych przez wybrane szkoły), pod względem tematyki i poziomu trudno-
ści zadań maturalnych oraz odsetka zdawalności matur. Rozważania zo-
staną oparte wyłącznie na materiałach źródłowych. W ostatnim punkcie
artykułu (13.) zostaną pokrótce omówione główne czynniki wpływające
na postać egzaminów maturalnych z matematyki w rozważanym okresie.

Początkowo matury były przeprowadzane jedynie w szkołach dla
chłopców, od II połowy XIX wieku również w szkołach dla dziewcząt.
Przedmiotem niniejszego artykułu będą egzaminy maturalne przeprowa-
dzane w szkołach dla chłopców.

2. Okoliczności wprowadzenia pierwszych na świecie egza-
minów maturalnych tzw. Abiturientenexamen1. Pierwszy na świe-
cie wniosek z prośbą o wprowadzenie egzaminów kończących szkoły śred-
nie wpłynął 7 grudnia 1787 roku do pruskiego Ober-Schul-Kollegium2.

1Historia egzaminów maturalnych w Prusach, umieszczona w punktach 2.–8. ni-
niejszego artykułu, została opracowana w głównej mierze na podstawie materiałów
źródłowych zgromadzonych w [33].

2Geistliches Departement, Ober-Schul-Kollegium – pruski organ państwowy peł-
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Wniosek został wystosowany przez kanclerza uniwersytetu w Halle o na-
zwisku Hoffmann. Kanclerz Hoffmann poinformował o problemach, z któ-
rymi borykały się uniwersytety. Ówczesny brak jednolitych programów
nauczania w szkołach średnich oraz brak odgórnych uregulowań, do-
tyczących sposobu sprawdzania wiedzy uczniów, prowadził do tego, że
studia uniwersyteckie były rozpoczynane przez osoby o bardzo zróżnico-
wanym poziomie wiedzy i zróżnicowanych umiejętnościach. Wśród nich
pojawiały się osoby, które nie były zdolne prowadzić samodzielnych stu-
diów ani pracy naukowej (a były to podstawowe wymogi stawiane ów-
czesnym studentom). Na uniwersytety przybywały „tłumy” ignorantów,
przez co wykładowcy byli zmuszeni do zawężania zakresu i obniżania
poziomu trudności realizowanego materiału (zobacz w [33], s. 67).

Na uniwersytetach wprawdzie przeprowadzano wówczas egzaminy
wstępne, jednakże w trakcie kilku godzin komisja egzaminacyjna nie
była w stanie dokładnie sprawdzić poziomu wiedzy kandydata, przez co
nie mogła wykryć wszystkich osób niezdolnych do rozpoczęcia studiów.
Taki stan rzeczy niejednokrotnie prowadził do drastycznego obniżenia
poziomu kształcenia na uniwersytetach. Pojawiały się nawet głosy, że
uniwersytety ze względu na niską jakość kształcenia są zbędnym szcze-
blem edukacji i powinny być likwidowane (zobacz w [33], s. 68). Re-
ceptą miało być wprowadzenie egzaminów na zakończenie szkoły śred-
niej, w trakcie których pretendenci do studiów uniwersyteckich mieliby
wykazać, że posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale też, że
są dojrzali do rozpoczęcia studiów. Pod dojrzałością, obok psychicznej
zdolności do ciężkiej pracy (nauki), kryło się posiadanie pewnego kręgo-
słupa moralnego. Każdy kandydat do studiów uniwersyteckich, w trak-
cie kilku bądź kilkunastu lat nauki w szkole średniej musiał wykazać się
dobrym wychowaniem i prawą postawą moralną, co było silnie związane
z tym, że w XVIII i XIX wieku osoby, które kończyły studia, automa-
tycznie wkraczały do wyższych sfer.

Dlaczego przeprowadzanie egzaminów pod koniec nauki w szkołach
średnich miało być optymalnym rozwiązaniem? Odpowiedzi udzielił Paul
Schwartz w Die Gelehrtenschulen. . . (zobacz w [33], s. 67). Schwartz
porównał system egzaminacyjny zaproponowany przez Hoffmanna do
systemu wodociągowego. Jeżeli mamy zbiornik napełniany bieżącą wodą
z rzeki, będą do niego trafiały różne zanieczyszczenia. Aby się przed nimi
zabezpieczyć trzeba zamontować kratę ochronną. Krata będzie najbar-
dziej skuteczna, gdy zostanie przymocowana na początku rury tak, by
wszystkie zanieczyszczenia zostały w rzece. W innym przypadku będą

niący nadzór nad działalnością szkół.
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one zapychały rurę. W propozycji Hoffmanna zbiornikiem na wodę jest
uniwersytet, rzeką są szkoły, a kratą ochronną są egzaminy, które za-
miast na początku studiów uniwersyteckich, powinny być przeprowa-
dzane pod koniec nauki w szkołach średnich (zobacz w [33], s. 67).

Hoffmann w swoim wniosku zaproponował rozszerzenie zakresu ma-
teriału realizowanego w szkołach, przykładowo nalegał na wprowadzenie
do nauki szkolnej podstaw kameralizmu – doktryny ekonomicznej roz-
winiętej w XVII i XVIII wieku (zobacz w [33], s. 68). Przede wszystkim
optował jednak za odejściem od dotychczasowego (klasycznego) naucza-
nia szkolnego skoncentrowanego wokół języków starożytnych (greki, ła-
ciny) na rzecz zagadnień związanych z życiem codziennym. We wniosku
kanclerza uniwersytetu w Halle nie było uwag dotyczących nauczania
matematyki w szkołach średnich oraz egzaminów z tego przedmiotu,
jednakże zasygnalizowanie potrzeby zwrócenia się ku zagadnieniom ży-
cia codziennego zapowiadało, że matematyka odegra ważną rolę w dzie-
więtnastowiecznym nauczaniu szkolnym.

3. Pierwsze zarządzenia ministerialne dotyczące egzaminów
abiturientów. Ober-Schul-Kollegium po otrzymaniu wniosku kancle-
rza Hoffmanna poprosiło o opinię w tej sprawie władze uniwersytetów
we Frankfurcie i Królewcu. Wydelegowało też specjalną komisję utwo-
rzoną z kilku cenionych i doświadczonych nauczycieli szkolnych oraz
akademickich, która miała zgłębić złożony wniosek. Szybko okazało się,
że większość osób i instytucji popiera myśl Hoffmanna o wprowadze-
niu egzaminów abiturientów na zakończenie szkoły średniej, które miały
być przepustką na studia uniwersyteckie. Wówczas komisja rozpoczęła
pracę nad przygotowaniem zarządzeń regulujących zasady przeprowa-
dzania tych egzaminów (zobacz w [33], s. 71–72). Zarządzenia wydano
23 grudnia 1788 roku, czyli nieco ponad rok po złożeniu wniosku przez
kanclerza uniwersytetu w Halle.

Wprowadzone zarządzenia nie likwidowały egzaminów wstępnych
przeprowadzanych na uniwersytetach, jednakże zdecydowanie zawęzi-
ły grono osób, które mogły do nich przystąpić. Uczniowie wszystkich
szkół, którym nadano prawo do przeprowadzania egzaminów abiturien-
tów, mieli obowiązek przystępowania do egzaminów w tych szkołach.
Nie było możliwości, aby osoba chcąca podjąć studia uniwersyteckie
zrezygnowała z Abiturientenexamen w szkole i jednocześnie zgłosiła się
do egzaminów wstępnych na uniwersytecie.

Do egzaminów wstępnych mogły przystąpić jedynie te osoby, które
były przygotowywane do studiów przez nauczycieli prywatnych, osoby,
które uczęszczały do szkół niemających prawa do przeprowadzania eg-
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zaminów abiturientów oraz te osoby, które już kilka lat wcześniej ukoń-
czyły naukę w szkole średniej.

Zarządzenia z 1788 roku miały charakter bardzo ogólny. Stanowiły
m.in. (zobacz w [33], s. 122–128):

1. Egzaminy abiturientów odbywają się dwa razy do roku: w okoli-
cach Nowego Roku oraz „na św. Jana”, czyli w czerwcu.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

• komisarz królewski – przewodniczący komisji egzaminacyj-
nej,

• członek Kolegium Szkolnego Prowincji, jako przedstawiciel
miejscowej edukacji,

• dyrektor lub rektor szkoły, w której jest przeprowadzany eg-
zamin abiturientów,

• przedstawiciele lokalnej władzy i organu prowadzącego szkołę,

• nauczyciele pracujący w danej szkole, którzy prowadzili za-
jęcia w najwyższej klasie.

3. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Wszyscy eg-
zaminowani przystępują do części pisemnej tego samego dnia, po-
dobnie do części ustnej. Część pisemna powinna odbyć się kilka
dni przed częścią ustną tak, aby wszyscy członkowie komisji mogli
zapoznać się z pracami pisemnymi. Pytania na egzaminie ustnym
powinny być związane z pracami pisemnymi.

4. Pytania na egzamin pisemny są przygotowywane przez komisarza
królewskiego. Komisarz przekazuje je do wglądu dyrektorowi bądź
rektorowi szkoły.

5. Po przeprowadzeniu egzaminu pisemnego ustalany jest termin eg-
zaminów ustnych. Termin ten jest ustalany przez dyrektora lub
rektora szkoły, przedstawiciela Kolegium Szkolnego Prowincji albo
komisarza królewskiego.

6. Na podstawie egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego wydawane
jest świadectwo dojrzałości albo świadectwo niedojrzałości do stu-
diów uniwersyteckich. Jeżeli komisja egzaminacyjna nie jest w sta-
nie podjąć jednoznacznej decyzji, wówczas decyduje głos większo-
ści.

7. Oba świadectwa (dojrzałości i niedojrzałości) muszą zawierać wy-
raźną informację, czy egzaminowany jest zdolny do podjęcia stu-
diów uniwersyteckich, czy nie jest do tego zdolny.
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8. Każde świadectwo powinno zawierać:

• nazwisko i wiek egzaminowanego,

• informację o tym, jak długo uczęszczał do szkoły, w tym ile
czasu spędził w najwyższej klasie,

• uwagi o zachowaniu egzaminowanego w trakcie nauki w szko-
le,

• uwagi o pracowitości egzaminowanego w trakcie nauki w szko-
le,

• informacje o wiedzy abiturienta uzyskane na podstawie eg-
zaminu pisemnego i egzaminu ustnego:

– z języków starożytnych i języków nowożytnych (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem języka niemieckiego),

– z wiedzy naukowej, przede wszystkim historycznej.

Każdy z wymienionych punktów musi być w kilku słowach opisany
i wyjaśniony.

9. Tylko ci abiturienci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości, mo-
gą rozpocząć studia uniwersyteckie.

Zarządzenia te zostały rozesłane do wszystkich szkół, którym nadano
prawo do przeprowadzania egzaminów abiturientów. Prawo to począ-
tkowo otrzymywały szkoły różnego typu, były nimi wybrane gimnazja,
szkoły miejskie, szkoły pedagogiczne (Pädagogium), licea itd.

Zarządzenia z 1788 roku bardzo ogólnie odnosiły się do przedmiotów,
z których powinny być przeprowadzone pisemne i ustne egzaminy abitu-
rientów. Jedyną uwagę dotyczącą przedmiotów egzaminowania można
znaleźć w powyższym punkcie 8., dotyczącym świadectw dojrzałości.
Zarządzenia pozostawiały poszczególnym komisjom egzaminacyjnym sa-
modzielną decyzję, co do wyboru większości przedmiotów egzaminowa-
nia. Na egzaminach abiturientów mogła pojawiać się matematyka, ale
nie musiała.

Obok zarządzeń, Ober-Schul-Kollegium wydało zalecenia związane
z programem, który powinien być realizowany w szkołach. W zaleceniach
znalazła się krótka, ale też ważna uwaga, że szkoły powinny „pielęgno-
wać lekcje matematyki”3.

4. Pierwsze egzaminy abiturientów na terenach dawnej I Rze-

3Szczegółowe zarządzenia dotyczące programów nauczania w pruskich szkołach
średnich wydano dopiero w XIX wieku.
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czypospolitej4. W 1789 roku prawo do przeprowadzania egzaminów
abiturientów otrzymało 35 szkół funkcjonujących w Prusach. Wśród
nich były dwie szkoły znajdujące się na ziemiach polskich, które na mocy
traktatów rozbiorowych zostały przyłączone do Prus: Szkoła Miejska
w Malborku (Die Stadtschule in Marienburg) oraz Gimnazjum w Elblą-
gu (Das Gymnasium in Elbing).

Łącznie w Prusach w tym roku do egzaminów przystąpiło 182 abi-
turientów, z których 139 otrzymało świadectwo dojrzałości, a 43 świa-
dectwo niedojrzałości (ok. 24% wszystkich osób, które przystąpiły do
egzaminów).

Świadectwo dojrzałości Świadectwo niedojrzałości
Kierunek Miejsce studiów Kierunek Miejsce studiów
39 osób teologia 102 osoby Halle 8 osób prawo 20 osób Halle
23 prawo 10 Frankfurt 7 teologia 3 Frankfurt
2 matematyka 8 Królewiec 1 muzyka 1 Królewiec
1 medycyna 3 Duisburg
1 filologia 2 Lingen

Brak danych: Brak danych: Brak danych: Brak danych:
73 osoby 14 osób 27 osób 19 osób

Tablica 1: Dane statystyczne: kierunki studiów i uniwersytety wybierane
przez abiturientów z 1789 roku z podziałem na tych, którzy otrzymali świadec-
two dojrzałości i świadectwo niedojrzałości (opracowane na podstawie danych
umieszczonych w [33]).

W tym roku w Szkole Miejskiej w Malborku do egzaminu przystą-
piły 3 osoby, wszystkie otrzymały świadectwo dojrzałości. Wszyscy abi-
turienci wybrali studia w Królewcu, ale nie podali kierunków studiów.
W Gimnazjum w Elblągu do egzaminu przystąpiły również 3 osoby,
dwie z nich otrzymały świadectwo dojrzałości, a jedna świadectwo nie-
dojrzałości. Wszystkie trzy osoby rozpoczęły studia w Halle, jedna na
kierunku teologicznym, jedna prawniczym, a osoba, która otrzymała
świadectwo niedojrzałości rozpoczęła studia muzyczne.

W 1805 roku egzaminy abiturientów przeprowadzono w 33 szkołach
na terenach Prus, w tym w trzech szkołach, które przed rozbiorami

4Statystyki umieszczone w tym punkcie artykułu zostały opracowane na podsta-
wie protokołów z egzaminów maturalnych, które przeprowadzono w szkołach funk-
cjonujących w zaborze pruskim w latach 1789–1805. Wyciągi z protokołów zostały
zgromadzone w [33].
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znajdowały się w I Rzeczypospolitej: Instytucie Edukacyjnym Konrada
w Jankowie Gdańskim (Das Conradische Erziehungsinstitut in Jenkau),
Gimnazjum w Toruniu (Das Gymnasium in Thorn) oraz Szkole Miej-
skiej w Malborku (Die Stadtschule in Marienburg). W tym roku do egza-
minów abiturientów przystąpiło 128 osób, z których jedynie 7 otrzymało
świadectwo niedojrzałości (ok. 5% wszystkich osób, które przystąpiły do
egzaminów).

Świadectwo dojrzałości Świadectwo niedojrzałości
Kierunek Miejsce studiów Kierunek Miejsce studiów
50 osób prawo 67 osób Halle 3 osoby prawo 5 osób Halle
44 teologia 15 Królewiec 2 teologia
4 kameralizm 8 Frankfurt
2 medycyna 4 Göningen
1 filozofia 3 Erfurt

Brak danych: Brak danych: Brak danych: Brak danych:
20 osób 24 osoby 2 osoby 2 osoby

Tablica 2: Dane statystyczne: kierunki studiów i uniwersytety wybierane
przez abiturientów z 1805 roku z podziałem na tych, którzy otrzymali świadec-
two dojrzałości i świadectwo niedojrzałości (opracowane na podstawie danych
umieszczonych w [33]).

W Jankowie Gdańskim w 1805 roku odbyły się dwa egzaminy abi-
turientów – pierwszy egzamin w marcu, drugi w sierpniu. Przystąpiły
do nich dwie osoby i obie otrzymały świadectwa dojrzałości; obie roz-
poczęły studia prawnicze w Królewcu. W Toruniu również odbyły się
dwa egzaminy (9 lutego i 20 lutego), przystąpiły do nich trzy osoby
i wszystkie otrzymały świadectwa dojrzałości, dwie osoby rozpoczęły
studia prawnicze w Królewcu, o jednej nic nie wiadomo. W Malborku
odbył się jeden egzamin w lipcu. Przystąpiły do niego cztery osoby
i wszystkie otrzymały świadectwa dojrzałości i rozpoczęły studia w Kró-
lewcu, trzy na kierunku prawniczym, jedna studiowała kameralizm.

Przedstawione powyżej dane statystyczne pozwalają zauważyć, że
odsetek zdawalności egzaminów abiturientów w latach 1789 i 1805 był
wysoki, zwłaszcza jeśli chodzi o szkoły znajdujące się na ziemiach pol-
skich zagarniętych przez Prusy5. Najchętniej wybieranymi kierunkami

5Przypuszczalnie wysoki odsetek zdawalności egzaminów abiturientów wynikał
z tego, że rektor (bądź dyrektor) szkoły wydawał zgodę na przystąpienie do egza-



S. Domoradzki, K. Karpińska 165

studiów były teologia i prawo, jednakże na uwagę zasługuje fakt, że
dwóch abiturientów z 1789 roku wybrało studia matematyczne (jeden
uczył się we Frankfurcie i studiował w tym samym mieście, drugi uczył
się w Halberstadt, a studiował w Halle).

Terminy egzaminów i uprawnienia
świadectw dojrzałości i niedojrzałości

Powyższe tabele pokazują, że szkoły i uniwersytety często nie prze-
strzegały 9. punktu zarządzeń z 1788 roku. Abiturienci, pomimo otrzy-
mania świadectwa niedojrzałości, rozpoczynali studia uniwersyteckie.
Zapewne przystępowali oni do egzaminów wstępnych na uniwersyte-
tach. Ponadto terminy egzaminów abiturientów w szkołach znajdują-
cych się na terenach dawnej I Rzeczypospolitej, będących pod zabo-
rem pruskim, pokazują, że szkoły nie dostosowywały się również do 1.
punktu zarządzeń i przesuwały egzaminy bliżej końca każdego seme-
stru. Pierwszy semestr kończył się wówczas w okresie wielkanocnym,
drugi „na św. Michała”, czyli we wrześniu. Można powiedzieć, że takie
rozwiązanie było korzystne dla uczniów. Zbyt wczesne przeprowadzanie
egzaminów (czyli dostosowywanie się do zarządzeń) mogłoby doprowa-
dzić do tego, że uczniowie po egzaminach nie przykładaliby się do nauki
w sposób należyty i czas do końca semestru byłby zmarnowany. Tenden-
cja przesuwania egzaminów na koniec semestrów była widoczna w wielu
ówczesnych szkołach.

5. Lista szkół na terenach dawnej I Rzeczypospolitej, w któ-
rych w latach 1789–1805 przeprowadzano egzaminy abiturien-
tów. Na przełomie XVIII i XIX wieku egzaminy abiturientów odbywały
się w sześciu szkołach:

• wMalborku – egzaminy odbywały się zazwyczaj w styczniu i lipcu,

• w Jankowie Gdańskim – marzec i sierpień,

• w Chełmnie – pierwszy egzamin w terminach od stycznia do marca,
drugi w maju, sierpniu i we wrześniu (w zależności od roku),

• w Kwidzynie – styczeń–luty oraz czerwiec–sierpień,

• w Elblągu – styczeń–luty oraz czerwiec–sierpień,

minu jedynie tym osobom, które wykazywały wystarczającą wiedzę i umiejętności.
Niemniej jednak jest to tylko przypuszczenie. Odpowiednie zarządzenie ministerialne
wydano dopiero w 1856 roku (zobacz w [35], s. 494).
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• w Toruniu – luty–marzec oraz wrzesień.

6. Egzaminy z matematyki na przełomie XVIII i XIX wieku
na terenach dawnej I Rzeczypospolitej. Warto przyjrzeć się ze-
stawom zadań, które otrzymali abiturienci sześciu wyżej wymienionych
szkół w latach 1789–1805. Czy przeprowadzano w nich egzaminy z ma-
tematyki, pomimo że zarządzenia z 1788 roku tego nie wymagały? Naj-
lepsza sytuacja, jeśli chodzi o matematykę, była w szkole w Kwidzynie.
Okazuje się, że na każdym egzaminie pisemnym i ustnym przeprowa-
dzonym w rozważanym okresie w Kwidzynie (egzaminy odbyły się w la-
tach 1795–1798, 1800, 1804–1805) były zadania z matematyki. Każdy
abiturient otrzymywał inne zadanie na egzaminie pisemnym. Trudno
powiedzieć, czy taka sama sytuacja była na egzaminach ustnych, po-
nieważ często zagadnienia zapisywane były w protokołach hasłowo np.
w protokole z egzaminu ustnego z lipca 1805 roku jest jedynie ogólna
informacja, że pytania dotyczyły arytmetyki. Zadania z matematyki po-
jawiały się też na egzaminach pisemnych i ustnych w gimnazjum w To-
runiu (egzaminy przeprowadzono tam w latach 1803–1805). Brak tema-
tów z egzaminów, które odbyły się w marcu 1804 roku powoduje, że
szkoła w Toruniu w rankingu plasowała się za szkołą w Kwidzynie –
być może w 1804 roku na egzaminach w Toruniu nie było zadań z mate-
matyki. Na wszystkich pozostałych egzaminach pisemnych każdy abitu-
rient otrzymywał swoje indywidualne zadanie. Na egzaminach ustnych,
zgodnie z zarządzeniami, uczniowie mieli otrzymywać pytania związane
z pracami pisemnymi, więc zapewne każda osoba musiała również odpo-
wiedzieć na inne pytanie na egzaminie ustnym. W Jankowie Gdańskim
matematyka nie pojawiała się na egzaminach pisemnych, ale była na
każdym egzaminie ustnym (w Jankowie Gdańskim przeprowadzono eg-
zaminy jedynie w latach 1803 i 1805). W Malborku, Elblągu i Chełmnie
sytuacja była najbardziej zróżnicowana. Na większości egzaminów po-
jawiały się zadania z matematyki, ale często jedynie na egzaminie ust-
nym. W Elblągu nie przeprowadzono egzaminu z matematyki w stycz-
niu 1794 roku i w lipcu 1804 roku (tutaj wyraźnie zostało zaznaczone,
że nie było nauczyciela, który mógłby ten egzamin przeprowadzić; egza-
miny w Elblągu przeprowadzono w latach 1789, 1791–1800, 1802–1805).
W Elblągu zadawano również pytania z nauk pokrewnych matematyce,
np. z geografii matematycznej. W Malborku matematyki nie było na eg-
zaminie w styczniu 1797 roku, ponadto nie zachowały się treści poleceń
z egzaminu z 1789 roku (egzaminy przeprowadzono w latach 1789–1791,
1793, 1797, 1799–1801, 1803–1805). W Chełmnie egzaminy odbyły się
w latach 1792, 1795–1796, 1798, 1800–1801 oraz 1803, tylko na egzami-
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nie we wrześniu 1796 roku nie było zadań z matematyki. Warto tutaj
podkreślić, że przeprowadzanie egzaminów jedynie w wybranych latach
nie oznaczało, że szkoły traciły i odzyskiwały prawo do przeprowadzania
egzaminów, wiązało się to z faktem, że w wybranych latach nie było chęt-
nych do przystąpienia do egzaminów. Na przełomie XVIII i XIX wieku
nie było przypadków odebrania szkołom praw do przeprowadzania eg-
zaminów abiturientów.

We wszystkich wymienionych szkołach na egzaminach pisemnych
każdego roku były inne zadania. Tym samym, abiturienci nie wiedzieli,
nawet nie mieli przypuszczeń, z jakimi zadaniami przyjdzie im się zmie-
rzyć. Trudno powiedzieć, czy tak samo było na egzaminach ustnych,
ponieważ, jak już zostało wspomniane, zagadnienia w tym przypadku
były zapisywane jedynie hasłowo.

W szkołach, w których odbywały się egzaminy abiturientów, zazwy-
czaj przeprowadzano też egzamin abiturientów z matematyki. Jednakże
w Prusach były też szkoły, w których egzaminy z matematyki prze-
prowadzano niezwykle rzadko. Przykładem jest tutaj Zreformowana6

Szkoła Łacińska w Emden (Die Reformierte Lateinschule in Emden,
Dolna Saksonia), w której egzaminy abiturientów odbyły się w latach
1790–1796, 1799, 1803 oraz 1805 i jedynie w 1799 roku na egzaminie ust-
nym pojawiły się polecenia z matematyki. Były też szkoły, w których
w rozważanym okresie nigdy nie przeprowadzano egzaminów z mate-
matyki np. w Zreformowanej Szkole Łacińskiej w Leer (Die Reformierte
Lateinschule in Leer, Wschodnia Fryzja), gdzie egzaminy odbyły się
w latach 1789 (brak treści poleceń egzaminacyjnych), 1793, 1795, 1796,
1800, 1801, 1804 oraz 1806. Zatem w szkołach funkcjonujących na te-
renach dawnej I Rzeczypospolitej pozycja matematyki była wyjątkowo
silna. Bez wątpienia można powiedzieć, że szkoły w Malborku, Jankowie
Gdańskim, Chełmnie, Kwidzynie, Elblągu i Toruniu na przełomie XVIII
i XIX wieku bardzo dobrze realizowały postulat Ober-Schul-Kollegium
o pielęgnowaniu matematyki, gdyby tak nie było, zadania z matematyki
nie pojawiałyby się na egzaminach abiturientów.

W latach 1789–1805 zadania z matematyki na egzaminach abiturien-
tów były bardzo zróżnicowane. Pojawiały się zadania dotyczące:

• własności wielokątów, np.
Zadanie. (Malbork, 1801 egzamin ustny, dalej: e.u.) Udowodnić

6Termin „zreformowana” oznaczał, że szkoła była prowadzona w duchu ewange-
licyzmu reformowanego, czyli kalwinizmu.



168 O egzaminie maturalnym z matematyki na obszarze zaboru pruskiego...

twierdzenie, że równoległoboki o jednakowych podstawach i wy-
sokościach są równe [tzn. (we współczesnej terminologii) są rów-
noważne przez rozkład; przyp. aut.].

• twierdzenia Pitagorasa (spójrz objaśnienie w dalszej części arty-
kułu), np.
Zadanie. (Kwidzyn, 1795 egzamin pisemny, dalej: e.p.) Jaka jest
treść wielkiego twierdzenia Pitagorasa i jak się je dowodzi?
Zadanie. (Kwidzyn, 1797 e.p.) Podaj małe twierdzenie Pitago-
rasa.

• trygonometrii i rozwiązywania trójkątów, np.
Zadanie. (Jankowo Gdańskie, 1805 e.u.) Mając dwa boki trójkąta
i kąt między nimi zawarty, znajdź trygonometrycznie trzeci bok.

• przekształcania wielokątów (przekształcaniem danego wielokąta
nazywano skonstruowanie wielokąta o innym kształcie i takim sa-
mym polu powierzchni jak wyjściowy wielokąt), np.
Zadanie. (Toruń, 1805 e.p.) Kwadrat przekształć w prostokąt
[tzn. udowodnij, że kwadrat i dany prostokąt o polu takim samym
jak pole kwadratu, są równoważne przez rozkład; przyp. aut.].

• kątów środkowych i wpisanych,

• ciągów arytmetycznych i geometrycznych,

• obliczania pola powierzchni koła (co nazywano czasem kwadraturą
koła) oraz stosunku długości obwodu koła do jego średnicy (zob.
A.1),

• obliczania objętości brył, np.
Zadanie. (Malbork 1804 e.u.) Udowodnij, że kula jest równa stoż-
kowi [tzn. objętość kuli jest równa objętości stożka; przyp. aut.],
gdy powierzchnia kuli jest równa podstawie stożka oraz promień
kuli jest równy wysokości stożka.

• pierwiastków kwadratowych i sześciennych liczb, np.
Zadanie. (Kwidzyn, 1797 e.p.) Oblicz pierwiastek kwadratowy
z 767376.

• stożkowych7, np.
7W latach 1789–1809 stożkowe pojawiły się na egzaminach abiturientów w pię-

ciu szkołach na terenach Prus: w Gimnazjum w Elblągu (1799 i 1802 rok), Szkole
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Zadanie. (Elbląg, 1799 e.p.) Konstrukcja i omówienie położenia
asymptot hiperboli; czy i gdzie asymptoty dotykają hiperboli?

• proporcji i średniej proporcjonalnej, np.
Zadanie. (Malbork, 1803 e.u.) Udowodnij, że linia prostopadła,
która została poprowadzona w trójkącie prostokątnym z wierz-
chołka kąta prostego do przeciwprostokątnej, jest średnią propor-
cjonalną między wyznaczonymi częściami przeciwprostokątnej.

• miernictwa, np.
Zadanie. (Kwidzyn, 1805 e.p.) Znaleźć odległość między dwoma
miejscami, do których nie można dotrzeć w linii prostej.

• nauk pokrewnych matematyce m.in. mechaniki (Chełmno, 1803
e.u.), optyki, dioptryki, perspektywy (Elbląg, 1797 e.u.), geografii
matematycznej (Kwidzyn, 1796 e.u.), pojawiały się też zadania
o charakterze metamatematycznym:
Zadanie. (Elbląg, 1789 e.u.) Klasyfikacja nauk matematycznych.
Zadanie. (Elbląg, 1800 e.p.) Jak to się dzieje, że matematyka
czysta ma największą pewność i oczywistość ze wszystkich innych
nauk?

Zadania, które otrzymywali uczniowie na egzaminach abiturientów
w latach 1789–1805 zazwyczaj były wzięte wprost z podręczników szkol-
nych. Nawet w sprawozdaniach z egzaminów pojawiały się adnotacje,
w którym podręczniku, zdaniem egzaminatorów, można było znaleźć
wyczerpującą odpowiedź na dane pytanie. W zagadnieniach dotyczących
matematyki często odnoszono się wówczas do Anfangsgründe aller ma-
thematischen Wissenschaften Christiana Wolffa (spójrz [36]), w którym,
na łącznie ponad 2000 stron, można było znaleźć omówienie następują-
cych działów matematyki i nauk pokrewnych: sztuka rachowania (Re-
chenkunst), geometria, trygonometria, sztuka budowlana (Baukunst),
artyleria, fortyfikacje, mechanika, hydrostatyka, aerometria, hydraulika,
optyka, katoptryka8, dioptryka9, perspektywa, trygonometria sferyczna,

przy Klasztorze Matki Boskiej w Magdeburgu (Schule zum Kloster Unserer Lieben
Frauen in Magdeburg ; 1791 rok), Szkole Katedralnej w Magdeburgu (Die Domschule
in Magdeburg ; 1800 rok), Kolegium Gröninga w Stargardzie (Das Collegium Gro-
eningianum in Stargard ; 1807 rok), Gimnazjum Friederichswerdera w Berlinie (Das
Friederichswerdersche Gymnasium in Berlin; 1803 rok).

8Katoptryka to dział optyki zajmujący się zjawiskiem odbicia światła od zwier-
ciadeł.

9Dioptryka to dział optyki zajmujący się zagadnieniami związanymi z załama-
niem światła.
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astronomia, geografia, chronologia, gnomonika, algebra, rachunek róż-
niczkowy i całkowy.

Podręcznik Wolffa był w XVIII wieku bardzo popularny – wykorzy-
stywano go w szkołach protestanckich, w szkołach katolickich, w tym
jezuickich, służył też za podręcznik akademicki, np. Jakub Nakcyano-
wicz10 (1725–1777) opierał na nim wykłady z matematyki, które pro-
wadził w Akademii Wileńskiej.

W Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften można zna-
leźć odpowiedzi na niemal wszystkie polecenia z matematyki, które po-
jawiły się na egzaminach abiturientów w pierwszych latach od ich wpro-
wadzenia. Nie jest to zaskakujące, zważywszy na to, że na egzaminach
często wymagano podania i udowodnienia twierdzenia, omówienia wła-
sności pewnych obiektów matematycznych, czy podania podstawowych
konstrukcji. Zagadnienia arytmetyczne, geometryczne i trygonometrycz-
ne, które pojawiały się na egzaminach, można było znaleźć w większości
ówczesnych podręczników szkolnych. Jedynie w nielicznych znajdował
się rachunek różniczkowy i całkowy, stożkowe oraz nauki pokrewne ma-
tematyce.

Spośród wszystkich zagadnień, które pojawiły się na egzaminach ma-
turalnych na terenach dawnej I Rzeczypospolitej w latach 1789–1805
największą uwagę zwracają polecenia z Kwidzyna dotyczące „małego”
(kleine) i „wielkiego” (große) twierdzenia Pitagorasa. W podręczniku
Wolffa nie ma takich twierdzeń. Jest tylko jedno twierdzenie Pitagorasa
dotyczące zależności między bokami trójkąta prostokątnego. W innym
podręczniku używanym w katolickich (zobacz w [33], s. 372) i protestan-
ckich szkołach średnich na terenach Prus na przełomie XVIII i XIX wie-
ku Anfangsgründe der nothwendigsten Theile der Mathematik Johanna
Jacoba Eberta (spójrz [9]), również nie ma twierdzeń, które byłyby okre-
ślane mianem „małego” i „wielkiego” twierdzenia Pitagorasa. Jest tylko
jedno twierdzenie Pitagorasa, takie samo jak u Wolffa. Analizując treści
zawarte w niemieckojęzycznych podręcznikach szkolnych wydawanych
w XIX wieku można zauważyć, że pojawia się w nich twierdzenie Pita-
gorasa dla trójkątów prostokątnych oraz uogólnione (rozszerzone) twier-
dzenie Pitagorasa dla dowolnych trójkątów (można je znaleźć np. w [2],
[11], [19], [27]; tego twierdzenia nie ma w podręcznikachWolffa i Eberta).
To drugie twierdzenie zazwyczaj nazywane jest twierdzeniem cosinusów
(ta nazwa obowiązywała w podręcznikach z XIX wieku, obowiązuje też
współcześnie). Można przypuszczać, że „małym” twierdzeniem Pitago-

10Notkę biograficzną Jakuba Nakcyanowicza (Jakuba Nakcjanowicza) można zna-
leźć w [53] (s. 467–468).
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rasa na egzaminie abiturientów w Kwidzynie nazwano twierdzenie Pita-
gorasa dla trójkątów prostokątnych, natomiast „wielkim” twierdzeniem
Pitagorasa nazwano uogólnione twierdzenie Pitagorasa dla dowolnych
trójkątów.

W 1797 roku na egzaminie w Kwidzynie pojawiło się zadanie: Oblicz
pierwiastek kwadratowy z 767376. U Wolffa bardzo dokładnie zostało
omówione pierwiastkowanie, jednakże tego konkretnego przykładu nie
było (były inne przykłady). Sposób obliczenia pierwiastka z 767376 zo-
stał omówiony w podręczniku Anfangsgründe der nothwendigsten The-
ile der Mathematik J.J. Eberta (zobacz w [9], s. 97). Był on tam jed-
nym z dwóch przykładów obrazujących metodę obliczania pierwiastka
kwadratowego danej liczby. Nie zachowały się wprawdzie informacje,
z którego podręcznika korzystano wówczas w Kwidzynie (zobacz w [33],
s. 276–283; wiadomo, że podręcznika Eberta używano m.in. w Gimna-
zjum w Toruniu), ale nawet jeżeli nie korzystano z Anfangsgründe der
nothwendigsten Theile der Mathematik, to i tak jest to dobitny sygnał,
świadczący o tym, że nie tylko definicje, twierdzenia, czy typy zadań
były dobierane na egzaminach w oparciu o materiał umieszczany w ów-
czesnych podręcznikach, ale wręcz wybierano zadania egzaminacyjne
wprost z podręczników szkolnych. Trudno przypuszczać, aby pojawie-
nie się tego przykładu na egzaminie w Kwidzynie było jedynie zbiegiem
okoliczności.

7. Rola egzaminów abiturientów przeprowadzanych w la-
tach 1789–1805 i ich następstwa. Zarządzenia z 1788 roku określały
ogólne zasady przeprowadzania egzaminów abiturientów i egzaminów
wstępnych, które odbywały się na uniwersytetach. Egzaminy wstępne
nie są przedmiotem badań niniejszego artykułu. Zasady ich przeprowa-
dzania były bardzo podobne do tych dotyczących egzaminów abiturien-
tów: również była kilkuosobowa komisja egzaminacyjna, egzaminy były
podzielone na część pisemną i część ustną oraz kończyły się przyznaniem
świadectwa określającego stopień dojrzałości do rozpoczęcia studiów.

Egzaminy abiturientów, które odbywały się w wybranych szkołach
średnich w Prusach w pierwszych latach od ogłoszenia dekretu ustana-
wiającego ich wprowadzenie, miały charakter próbny – stanowiły próbę
badawczą. Celem tych egzaminów miało być sprawdzenie czy zarządze-
nia z 1788 roku są dobrze skonstruowane, a jeżeli nie to, na bazie rapor-
tów z egzaminów, Ober-Schul-Kollegium planowało przygotować nowy
zestaw przepisów. Ponadto w oparciu o zestawy zadań i same prace
egzaminacyjne planowano przygotować jednakowe programy nauczania
dla wszystkich szkół przygotowujących do studiów.
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Szybko okazało się, że zarządzenia z 1788 roku nie były doskonałe.
Należało m.in.:

• zmienić terminy egzaminów i przesunąć je bliżej końca każdego
semestru,

• określić przedmioty egzaminowania i zakres materiału obowiązu-
jącego na egzaminach z tych przedmiotów,

• uściślić zasady oceniania prac,

• odnieść się do opłat ponoszonych przez osoby przystępujące do
egzaminów.

Luk i niedomówień było wiele, dlatego po szczegółowej analizie ra-
portów i protokołów z przeprowadzonych egzaminów abiturientów, oso-
by wydelegowane przezOber-Schul-Kollegium rozpoczęły pracę nad przy-
gotowaniem projektu nowych zarządzeń. W październiku 1805 roku
ogłoszono projekt składający się z 50 paragrafów. W projekcie tym zo-
stało zaznaczone m.in.:

• egzaminy powinny odbywać się dwa razy do roku: w okresie wiel-
kanocnym i „na św. Michała”, czyli we wrześniu,

• na egzaminy pisemne powinno rezerwować się od dwóch do trzech
dni, na egzaminy ustne – jedno przedpołudnie lub popołudnie,

• obowiązkowymi przedmiotami egzaminu powinny być: łacina, gre-
ka, język niemiecki, język francuski, filozofia, matematyka, fizyka,
historia, geografia matematyczna i geografia fizyczna, religia, he-
brajski,

• w trakcie egzaminu z matematyki abiturienci powinni wykazać
się znajomością podstaw geometrii i trygonometrii płaskiej oraz
znajomością algebry aż do rozwiązywania równań drugiego stop-
nia, abiturienci powinni wykazać też, że potrafią przeprowadzać
dowody twierdzeń matematycznych,

• prace egzaminacyjne powinny być sprawdzane przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów; możliwe oceny:

– niedostateczny (schlecht),

– mierny (mittelmäßig),

– dobry (gut),
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– wyśmienity (vorzüglich).

Projekt ten został pozytywnie oceniony przez członków Ober-Schul-
Kollegium, jednakże zaproponowali oni wprowadzenie kilku zmian i uzu-
pełnień. Przede wszystkim uznano, że 50 paragrafów to zdecydowa-
nie zbyt wiele: zarządzenia powinny mieć jedynie ogólny charakter,
a komisje egzaminacyjne swobodę ruchów. Dlatego m.in. usunięto wy-
tyczne dotyczące sposobów oceniania prac egzaminacyjnych. Najważ-
niejsze zmiany:

• dodano zarządzenie wprowadzające obowiązek zgłaszania się do
egzaminów trzy miesiące przed planowanym egzaminem,

• ustalono, że egzamin ustny w przypadku wszystkich abiturientów
powinien mieć jednakową długość; na egzaminie ustnym powinni
być obecni jedynie członkowie komisji egzaminacyjnej, egzamina-
torzy i egzaminowani, nie może być osób trzecich,

• matematyka pozostała obowiązkowym przedmiotem egzaminowa-
nia, jednakże z zakresu materiału obowiązującego na egzamin z ma-
tematyki usunięto algebrę, a dodano podstawowe twierdzenia aryt-
metyki,

• wprowadzono trzy rodzaje świadectw, jakie uczniowie mogli otrzy-
mać po przystąpieniu do egzaminów abiturientów: świadectwo do-
skonałego przygotowania do studiów, świadectwo wystarczającego
przygotowania do studiów oraz świadectwo nieprzygotowania do
studiów.

Ober-Schul-Kollegium otrzymało projekt 19 sierpnia 1806 roku (zo-
bacz w [33], s. 41, 214). Na 22 października zaplanowano posiedzenie,
w trakcie którego miał być przedyskutowany. Jednakże prace nad wdro-
żeniem tego projektu zostały odsunięte. 14 października 1806 roku wy-
buchła bitwa pod Jeną, a 24 października wojska napoleońskie wkro-
czyły do Berlina. Prace nad przygotowaniem zarządzeń dotyczących eg-
zaminów abiturientów zostały odłożone na kolejne kilka lat.

8. Zarządzenia z 1812 roku i ich realizacja w szkołach na
terenach I Rzeczypospolitej zagarniętych przez Prusy. Po 24
latach od zarządzeń ustanawiających wprowadzenie egzaminów abitu-
rientów Departament Kultury i Nauczania Publicznego pruskiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych wydał drugie, bardziej szczegółowe, za-
rządzenia regulujące sposób ich przeprowadzania. Zarządzenia te po-
chodzą z 25 czerwca 1812 roku. Były one wzorowane na projektach
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z 1805 i 1806 roku: zachowywały tamtejsze terminy egzaminów i usta-
nawiały trzy stopnie świadectw – Nr 1. – świadectwo zdolności do podję-
cia studiów uniwersyteckich, Nr 2. – świadectwo „warunkowej zdolności”
i Nr 3. – świadectwo braku zdolności do podjęcia studiów. Zarządzenia
z 1812 roku podtrzymywały matematykę jako obowiązkowy przedmiot
egzaminacyjny, ale z listy usunęły filozofię i hebrajski. Aby otrzymać
świadectwo Nr 1. należało doskonale zdać egzaminy ze wszystkich obo-
wiązkowych przedmiotów: religii, łaciny, greki, francuskiego, niemiec-
kiego, historii i geografii, matematyki, fizyki i przyrody11 . Wymagania
na egzamin z matematyki były następujące: umiejętność wykonywania
rachunków związanych z życiem codziennym, które wykorzystują pro-
porcje i podstawy algebry, znajomość potęg i pierwiastków, umiejętność
rozwiązywania równań pierwszego i drugiego stopnia, znajomość loga-
rytmów, geometrii płaskiej i przestrzennej (od 1 do 6 i od 11 do 12
księgi Euklidesa), trygonometrii płaskiej oraz umiejętność stosowania
tablic matematycznych. Ponadto zaznaczono, że na egzaminie z ma-
tematyki powinno się sprawdzać umiejętność stosowania wiedzy teore-
tycznej w praktyce. Zarządzenia z 1812 roku ustanawiały, iż od tej pory
wszystkie osoby przystępujące do egzaminu w tym samym terminie będą
otrzymywały jednakowe zadania na egzaminach pisemnych. Zasady te
obowiązywały przez następne 22 lata.

Warto zobaczyć, jak wówczas wyglądały programy nauczania mate-
matyki w szkołach funkcjonujących na terenach dawnej I Rzeczypospo-
litej, które przygotowywały do egzaminów abiturientów. Czy programy
nauczania były dostosowane do wymogów stawianych abiturientom?

Przedstawimy tutaj program nauczania matematyki, czasem połą-
czony też z fizyką, realizowany w roku szkolnym 1832/1833 w trzech
najwyższych klasach (od Tertii do najwyższej Primy) Gimnazjum w To-
runiu (spójrz [5]):

Tertia (Matematyka i fizyka, 6 godzin tygodniowo): Planimetria, aryt-
metyka, podstawy algebry. Elementy przyrody.

Secunda (Matematyka, 4 godziny tygodniowo): Kontynuowanie plani-
metrii; stereometria; trygonometria płaska. Kontynuowanie arytmetyki,
zasady algebraicznej analizy12. (dodatkowo 2 godziny fizyki)

11Świadectwo „warunkowej zdolności” otrzymywały osoby, które z kilku przed-
miotów egzaminowania miały zaległości. Świadectwa Nr 1. oraz Nr 2. umożliwiały
rozpoczęcie studiów uniwersyteckich.

12Algebraiczna analiza była popularną metodą, za pomocą której w XIX i na
początku XX wieku rozwiązywano zadania konstrukcyjne. Rozwiązaniem zadania
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Prima (Matematyka i fizyka, 6 godzin tygodniowo): Powtórzenie i roz-
szerzenie geometrii i algebraicznej analizy, geometria analityczna łącznie
z trygonometrią sferyczną. Elektryczność, magnetyzm. Optyka.

Powyższy program nauczania realizowany w trzech najwyższych kla-
sach Gimnazjum w Toruniu został napisany hasłowo, dlatego trudno
wywnioskować np. jakie zagadnienia omawiano z zakresu arytmetyki.
Niemniej jednak, wyjście w Gimnazjum w Toruniu poza podstawowe
wymagania zarządzeń z 1812 roku i omawianie np. geometrii analitycz-
nej, pozwala przypuszczać, że podstawy takie jak: proporcje, potęgi,
pierwiastki oraz równania pierwszego i drugiego stopnia, również były
omawiane. Potwierdzają to ówczesne zestawy zadań maturalnych z ma-
tematyki. Pojawiły się w nich m.in. proporcje i rozwiązywanie ukła-
dów równań. W roku 1832/1833 do egzaminów abiturientów w Toruniu
przystąpiło siedem osób. Dwie otrzymały świadectwo Nr 1., pozostałe
świadectwo Nr 2. Cztery osoby zdecydowały się na studia teologiczne
w Królewcu, dwie osoby na studia medyczne w Lipsku i Królewcu, jedna
na prawoznawstwo (niem. Jurisprudenz ) we Wrocławiu. Wszystkie te
osoby musiały rozwiązać następujące zadania z matematyki:

Zadania z egzaminu pisemnego z matematyki, które
otrzymali uczniowie Gimnazjum w Toruniu na egzaminie

abiturientów w roku 1832/183313

Zadanie 1. Przez środek ciężkości ostrosłupa czworokątnego (zob. A.2)
poprowadzono płaszczyznę równoległą do podstawy. Wysokość ostro-
słupa14 jest równa 6′; jego podstawa jest trapezem, którego równoległe
boki mają długości 5′ oraz 8′. Bok łączący równoległe boki podstawy
ostrosłupa jest równy 4′ oraz kąt zawarty między bokami o długościach
4′ oraz 8′ jest równy 32◦. Jaka jest objętość części ostrosłupa, która zo-
stała odcięta przez płaszczyznę równoległą?

Zadanie 2. Bok dziesięciokąta foremnego przedstawić jako funkcję pro-
mienia okręgu wpisanego i opisanego na tym dziesięciokącie.

konstrukcyjnego metodą algebraicznej analizy nazywano następujący schemat rozu-
mowania: nieznane linie figury najpierw obliczane są za pomocą rachunków algebra-
icznych, następnie konstruuje się znalezione wyrażenia arytmetyczne i wykorzystuje
je do skonstruowania całej figury (zobacz w [1], s. 255).

13Zobacz w [5], s. 15–16.
14W zadaniach często używano symbolicznego zapisu jednostek, w których po-

dawano miarę danego obiektu: 1 pręt pruski (niem. Ruthe) oznaczano 1◦, 1 stopę
pruską (niem. Schuh, Fuß) oznaczano 1′, 1 cal (niem. Zoll) oznaczano 1′′.
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Zadanie 3. Tangens pewnego kąta jest równy m. Wyznacz sinus poło-
wy tego kąta?

Zadanie 4. Wyznacz z poniższych równań niewiadome x, y oraz z:

xy + xz = 10,
yz + xz = −712 ,
yz + xy = 712 .

Zadanie 5.Korzystając z definicji wielkości proporcjonalnych sformułuj
prawo podobieństwa figur płaskich i przestrzennych oraz wyprowadź
prawo dotyczące współczynnika podobieństwa.

9. Zarządzenia maturalne z 1834 roku i dalsze. Kolejne za-
rządzenia, z 4 czerwca 1834 roku (zobacz w [28], s. 211–228), nie wpro-
wadzały istotnych zmian w procedurach przeprowadzania egzaminów
abiturientów. Były to jednak zarządzenia, które naszkicowały proces
(. . .) nauczania gimnazjalnego. Ich celem miało być kształtowanie po-
zytywnego obrazu uczenia się, wprowadzenie jednolitej edukacji uczniów
oraz zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby abiturientów tak, aby
każdy uczeń nabył odpowiednie umiejętności i mógł ze spokojem i bra-
kiem niepewności przystąpić do egzaminów (zobacz w [35], s. 492). Za-
rządzenia zwracały uwagę na to, że nie należy się spieszyć z dopusz-
czaniem młodzieży do egzaminów maturalnych, nie należy też spieszyć
się z przekazywaniem im wiedzy, powinno się to robić bez pośpiechu,
ponieważ jeżeli uczniowie będą zdobywali wiedzę zbyt szybko, to grozi
to przytłoczeniem nadmiarem informacji (zobacz w [35], s. 492). Zale-
cano, aby do egzaminów maturalnych przystępowali uczniowie dopiero
po ukończeniu najwyższej pierwszej klasy gimnazjalnej, jedynie ucznio-
wie posiadający odpowiednią wiedzę i dojrzałość, mogli przystąpić do
egzaminu wcześniej. W 1834 roku po raz pierwszy egzaminy abiturien-
tów określono mianem egzaminów maturalnych. Od tego roku jedynymi
szkołami, które miały mieć prawo do przeprowadzania egzaminów ma-
turalnych były gimnazja (w dalszym ciągu przeprowadzano egzaminy
wstępne na uniwersytetach). Zakres przedmiotów, z których przeprowa-
dzano egzaminy maturalne rozszerzono, w porównaniu z zarządzeniami
z 1812 roku, o filozofię, dodatkowo osoby chcące studiować teologię i filo-
logię musiały zdawać egzamin z hebrajskiego, a abiturienci z Wielkiego
Księstwa Poznańskiego egzamin z języka polskiego. Matematyka była
obowiązkowym przedmiotem na egzaminie pisemnym i egzaminie ust-
nym. Zarządzenia stanowiły, że pisemny egzamin z matematyki od tej
pory ma obejmować dwa zadania arytmetyczne i dwa geometryczne.
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Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 4 godziny zegarowe i mogli posiłko-
wać się tablicami matematycznymi. Rozszerzył się też zakres materiału
obowiązującego na egzamin. W trakcie egzaminu abiturienci musieli
wykazać się umiejętnością wykonywania obliczeń związanych z życiem
codziennym, znajomość proporcji, potęg, pierwiastków, ciągów, znajo-
mość podstaw algebry, geometrii płaskiej i przestrzennej, znajomość teo-
rii kombinacji i twierdzenia dwumianowego15, umiejętność posługiwania
się równaniami pierwszego i drugiego stopnia oraz logarytmami, znajo-
mość trygonometrii płaskiej.

Z biegiem lat wydawano kolejne zarządzenia, które regulowały za-
sady przeprowadzania egzaminów maturalnych w gimnazjach. Jedne
z nich wydano w 1859 roku. Były one uzupełnieniem zarządzeń z 1834 ro-
ku. Zwracały uwagę no to, że zadania z matematyki powinny być tak do-
brane, aby uczniowie wykazali umiejętność dokonywania samodzielnych
odkryć matematycznych ale też znali twierdzenia i potrafili je zastoso-
wać (zobacz w [35], s. 496). Zarządzenia te stanowiły, że w zestawach
zadań maturalnych nie może być poleceń, które pojawiły się w podręcz-
nikach szkolnych ani takich, które były analizowane na lekcjach (spójrz
[6]).

Przykładowe kolejne zarządzenia maturalne dotyczące gimnazjów:

• Jest dozwolone, aby pisemne prace maturalne z matematyki, fizyki
i chemii odbywały się w dwóch różnych dniach, ale w taki sposób,
by czas rezerwowany na te wszystkie prace nie przekraczał 5 go-
dzin. (13 stycznia 1866; zobacz w [25], s. 33)

• Przedmiotami maturalnymi dla wszystkich gimnazjów są: język nie-
miecki, łacina, greka, francuski oraz matematyka i historia. Po-
zostałe przedmioty nie są obowiązkowe na egzaminie. Egzamin pi-
semny obejmuje zawsze wypracowanie niemieckie, pracę łacińską
oraz praktyczne zadania matematyczne. (Podane do wiadomości
dyrektora Gimnazjum Toruńskiego 30 czerwca 1874; zobacz w [26],
s. 27)

10. Szkoły na terenach I Rzeczypospolitej zagarniętych przez
Prusy, które w latach 60. XIX wieku miały prawo do prze-
prowadzania matur. W XIX wieku na terenach Prus funkcjonowało
około 150 gimnazjów mających prawo do przeprowadzania egzaminów

15Teorii kombinacji i twierdzenia dwumianowego nie wymieniono w zarządzeniach
z 1812 roku.
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maturalnych. Trudno tutaj przedstawić dokładne dane statystyczne, po-
nieważ sto lat jest długim okresem czasu, w ciągu którego jedne szkoły
były zamykane, inne otwierane, część szkół była przekształcana w takie,
które nie miały już prawa do przeprowadzania egzaminów maturalnych,
albo też odwrotnie: istniejącym szkołom z biegiem czasu nadawano sta-
tus gimnazjum i prawo do matur.

W latach sześćdziesiątych XIX wieku na ziemiach polskich zagarnię-
tych przez Prusy, istniało 18 gimnazjów i 9 szkół realnych (czyli szkół
o profilu matematyczno-przyrodniczym) z prawem do przeprowadzania
matur.

Najpierw wymienimy szkoły realne. Były nimi:

1. Szkoła św. Jana w Gdańsku (Johannisschule zu Danzig),
2. Szkoła św. Piotra w Gdańsku (Petrischule zu Danzig),
3. Szkoła Realna w Elblągu,
4. Szkoła Realna w Toruniu,
5. Szkoła Realna w Poznaniu,
6. Szkoła Realna w Międzyrzeczu,
7. Szkoła Realna w Wschowie,
8. Szkoła Realna w Rawiczu,
9. Szkoła Realna w Bydgoszczy.

W 1859 roku wydano w Prusach oddzielne zarządzenia związane
z przeprowadzaniem matur w szkołach realnych. Wymagania dotyczące
matur z matematyki były nieco szersze, niż w przypadku gimnazjów.
Przykładowo, na maturach w szkołach realnych mogły pojawiać się stoż-
kowe.

Szczegóły dotyczące matur w szkołach realnych na terenach dawnej
I Rzeczypospolitej będących pod zaborem pruskim zostały przedsta-
wione w [16] oraz [17], dlatego tutaj skupimy się wokół gimnazjów.

Gimnazja były szkołami prowadzonymi w duchu wyznaniowym: pro-
testanckim, katolickim albo były szkołami symultannymi – jednocześnie
protestanckimi i katolickimi (spójrz [35]; zobacz w [43], s. 1124):

Gimnazja protestanckie funkcjonowały w:

1. Gdańsku,
2. Wejherowie (założone w 1861 roku),
3. Elblągu,
4. Malborku,
5. Kwidzynie,
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6. Toruniu,
7. Poznaniu (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium),
8. Lesznie,
9. Krotoszynie,
10. Bydgoszczy.

Gimnazja katolickie funkcjonowały w:

1. Chełmnie,
2. Chojnicach,
3. Wałczu,
4. Braniewie,
5. Poznaniu (Marien-Gymnasium),
6. Ostrowie,
7. Trzemesznie (zamknięte w 1863 roku).

Gimnazjum symultanne w:

1. Inowrocławiu (założone w 1863 roku).

Wszystkie szkoły w Prusach, niezależenie od wyznania, w duchu któ-
rego były prowadzone, miały obowiązek przestrzegać omówionych zarzą-
dzeń maturalnych. Do wszystkich tych szkół mogli uczęszczać uczniowie
różnych wyznań16. W szkołach protestanckich większość uczniów była
wyznania protestanckiego i pochodzenia niemieckiego, a w katolickich
wyznania katolickiego i pochodzenia polskiego. W rozważanym okre-
sie katolicyzm kojarzył się z polskością. Przykładowo w roku szkolnym
1859/1860:

• w protestanckim Gimnazjum w Toruniu uczyło się łącznie 369
uczniów, z których 287 było wyznania protestanckiego, 26 wyzna-
nia katolickiego oraz 56 wyznania mojżeszowego. Świadectwa doj-
rzałości otrzymało 8 uczniów: 6 wyznania protestanckiego oraz 2
wyznania mojżeszowego. Na liście abiturientów nie było polskich
nazwisk. Spośród wszystkich osób, które otrzymały świadectwa
dojrzałości aż 5 nie wybrało się na studia: 3 osoby planowały wstą-
pić do armii, 1 osoba planowała pracować na poczcie, a 1 chciała

16Uczniowie mieli prawo uczestniczyć w lekcjach religii w swoim wyznaniu.
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zostać górnikiem. 3 osoby wybrały się na studia: 2 osoby na stu-
dia filologiczne w Królewcu, 1 osoba planowała studiować języki
i historię w Berlinie (spójrz [29]).

• w katolickim Gimnazjum w Trzemesznie uczyło się łącznie 341
uczniów, w tym: 309 wyznania katolickiego, 16 wyznania prote-
stanckiego oraz 16 wyznania mojżeszowego. Do egzaminu matu-
ralnego przystąpiło 14 osób (11 osób wyznania katolickiego oraz 3
osoby wyznania protestanckiego) i wszystkie otrzymały świadec-
twa dojrzałości. W spisie maturzystów są polskie nazwiska: Julian
Łabendziński, Teodor Śliwiński, Bolesław Daszkiewicz, Krzesimir
Jagielski, Roman Ostrowski, Maxymilian Plewkiewicz, Zygmunt
Śmigalski, Jakub Tymanowski. Spośród wszystkich maturzystów
8 osób wybrało studia teologiczne, 2 prawnicze, 2 medyczne, 1
osoba zamierzała studiować handel, a 1 osoba matematykę i na-
uki przyrodnicze. 8 osób wybrało studia w Poznaniu, 3 we Wrocła-
wiu, 1 w Królewcu, 1 w Berlinie oraz 1 w Gryfii (niem. Greifswald)
(spójrz [34]).

• w katolickim Gimnazjum w Chełmnie uczyło się łącznie 435 ucz-
niów. W sprawozdaniu szkolnym z tego roku nie ma danych doty-
czących wyznania uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 20
uczniów: 11 wyznania katolickiego, 8 wyznania protestanckiego, je-
den o nieznanym wyznaniu. 7 maturzystów planowało studiować
teologię, 3 medycynę, 3 prawo, 2 filologię, 1 teologię i filologię, 1
leśnictwo, 3 planowało rozpocząć pracę w armii, na poczcie i w za-
wodzie budowlanym. 6 abiturientów wybrało studia w Pelplinie,
4 w Królewcu, 3 w Berlinie, 2 we Wrocławiu, 1 w Braniewie, 1
w Neustadt-Eberswalde. Polskie nazwiska na liście abiturientów:
Jan Depczyński, Maksymilian Gapiński, Karol Miernicki, Karol
Orłowski, Wincenty Waleńcikowski (spójrz [41]).

• w katolickim Gimnazjum w Wałczu uczyło się około 250 uczniów.
Nie ma danych dotyczących ich wyznania. Świadectwa dojrzało-
ści otrzymało 13 osób, w tym 10 wyznania katolickiego oraz 3
wyznania protestanckiego. Jedna osoba nie zdecydowała się na
studia, planowała podjąć pracę na poczcie. Pozostałe osoby – 10
osób wybrało studia teologiczne: w Pelplinie (3 osoby), Halle (1),
Poznaniu (4), Królewcu (1) i Braniewie (1), ponadto 1 osoba wy-
brała studia medyczne w Berlinie oraz 1 osoba zdecydowała się
na studia z matematyki i nauk przyrodniczych w Berlinie. W spi-
sie maturzystów również widnieją polskie nazwiska np. Stanisław
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Radziejewski, Teodor Kromczyński, Apoloniusz Habowski (spójrz
[30]).

W szkołach funkcjonujących na ziemiach polskich pod zaborem pru-
skim kształciło się wielu Polaków. Puskie zarządzenia maturalne doty-
czyły również polskich uczniów i miały wpływ na ich wykształcenie.
Tym samym analiza sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych
z matematyki w szkołach znajdujących się pod zaborem pruskim sta-
nowi istotną część polskiej historii edukacji.

11. Matury z matematyki na terenach dawnej I Rzeczypo-
spolitej w II połowie XIX wieku. W celu przybliżenia tematyki
zadań maturalnych z matematyki, przytoczymy zestawy, które rozwią-
zywali uczniowie katolickiego Gimnazjum w Chełmnie oraz protestanc-
kiego Gimnazjum w Toruniu przystępujący do egzaminów dojrzałości
w 1864 roku (spójrz [42] oraz [10]). Niekiedy użyto w nich współczesnej
terminologii i oznaczeń.

Matura w katolickim Gimnazjum w Chełmnie 1864 rok

Zadanie 1. Skonstruuj trójkąt znając jego pole powierzchni, iloczyn
dwóch boków oraz promień koła opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 2. Rozwiąż trójkąt, znając jeden z jego kątów oraz promień
koła wpisanego i promień koła opisanego na tym trójkącie. Kąt jest
równy 64◦12′, promień koła wpisanego jest równy 38, promień koła opi-
sanego jest równy 86.

Zadanie 3. W trójkątnym graniastosłupie prostym o wysokości H oraz
podstawie o znanych bokach a, b oraz c jest umieszczona cylindryczna
rura, której podstawą jest koło αβγ17. Odległość tej rury od wszystkich
trzech boków jest taka sama i jest ona podana. Wyznacz wzór na obję-
tość wydrążonego graniastosłupa.

Zadanie 4. Ktoś otrzymał rentę w wysokości 500 talarów na okres
12 lat i chce ją wymienić na rentę o wysokości 800 talarów. Na ile lat
zostanie mu przyznana wyższa renta, gdy kalkulacja kosztów pochłania
5%?

Matura w protestanckim Gimnazjum w Toruniu 1864 rok

Zadanie 1. Rozwiąż równanie:
17Oznaczenia podane za oryginalnym sformułowaniem zadania (spójrz [42]).
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2a+
√
x(6x+ 11)− 31(ax+ 1) + a(44a− 27) = −2.

Zadanie 2.Wiemy, że różnica ramion trójkąta jest równa d, różnica od-
cinków, na które wysokość dzieli podstawę jest równa m oraz stosunek,
w jakim wysokość dzieli kąt przy wierzchołku, wynosi 1 : 3. Skonstruuj
podstawę, a następnie cały trójkąt18.
Zadanie 3. Niech dany będzie trapezoid równoramienny19 ABCD, któ-
rego kąty przy wierzchołkach A oraz C są równe 90◦ oraz 60◦. Przez

18 Szkic rozwiązania zadania (na podstawie rozwiązań podobnych zadań znaj-
dujących się w [4]) w oparciu o metodę algebraicznej analizy (z wykorzystaniem
terminologii i oznaczeń używanych w XIX wieku):

1. Załóżmy, że dane są dwa odcinki d oraz m. Aby konstrukcja była wykonalna
musi być spełniony warunek: m > d.
Przyjmijmy oznaczenia z poniższego rysunku:

2. Kąt znajdujący się przy wierzchołku A trójkąta ABC oznaczmy A i wpro-
wadźmy takie same oznaczenia dla kątów przy wierzchołkach B oraz C.
Wówczas: ^ACE = B − A, ^GFE = 90◦ − B−A2 , ^AFE = 90◦ + B−A2 ,
^AEF = 90◦− A+B2 , ^ABF = B−A2 , ^CFB = A+B2 , ^AFB = 180◦− A+B2 .

3. Rozważmy trójkąt AEF . Z twierdzenia sinusów wiemy, że AEAF =
sin(^AFE)
sin(^AEF ) ,

stąd sin(^DCB) = d
2m .

4. Rozważmy trójkąt AFB. Na podstawie twierdzenia sinusów(
AF

sin(^ABF ) =
AB

sin(^AFB)

)
oraz wartości wyznaczonych w punktach 2.

oraz 3. otrzymujemy, że EB = m− d
2

m .
5. Rozważmy trójkąt CBD. Jest to trójkąt prostokątny, zatem sin(^DCB) =
BD
CB . Stąd CB =

m2−d2
d .

6. Boki trójkąta są wówczas następujące: AB = m + EB = 2m − d
2

m , AC =
d+ CF = d+ CB = m

2

d oraz CB = m
2

d − d.
7. Konstruujemy boki szukanego trójkąta (bazując na konstrukcji odcinka dłu-

gości a
2

b , gdy dane są odcinki a oraz b).
8. Konstruujemy trójkąt o wyznaczonych bokach.

Rozwiązanie tego zadania jest wieloetapowe. Wymaga zastosowania m.in. twierdze-
nia o kątach środkowych i wpisanych, wzorów redukcyjnych oraz twierdzenia sinusów.

19Trapezoidem nazywano czworokąt, którego żaden z boków nie jest równoległy
do innego (spójrz [11]). Szczególnym rodzajem trapezoidu jest trapezoid równora-
mienny, czyli deltoid.
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przekątną trapezoidu, która nie dzieli go symetrycznie, poprowadzono
płaszczyznę. Po zrzutowaniu tego trapezoidu na płaszczyznę, kąt 90◦
przeszedł na 120◦. Na jaki kąt przeszedł kąt 60◦?

Zadanie 4. Wiedząc, że podstawa trójkąta ma długość c = 3, 971, ra-
miona różnią się o d = 1, 325, a kąt przy wierzchołku (leżącym naprzeciw
podstawy) jest równy α = 40◦2′6′′, oblicz pozostałe kąty trójkąta.

Warto zauważyć, że powyższe egzaminy dojrzałości są na zbliżo-
nym poziomie trudności. Na obu egzaminach były cztery zadania. Zgod-
nie z zarządzeniami z 1834 roku powinny być to dwa zadania arytme-
tyczne i dwa geometryczne. Ten wymóg został spełniony. Niemniej jed-
nak można zauważyć, że każde z zadań na egzaminach w Chełmnie i To-
runiu jest z innego działu matematyki: jedno zadanie jest arytmetyczno-
algebraiczne, jedno planimetryczne, jedno stereometryczne i jedno try-
gonometryczne.

Dokonując analizy porównawczej sposobów przeprowadzania matur
z matematyki w protestanckim Gimnazjum w Toruniu, katolickim Gim-
nazjum w Chełmnie20 oraz symultannym (jednocześnie katolickim i pro-
testanckim) Gimnazjum w Inowrocławiu21 w latach 1868–1900, można
zauważyć, że były one bardzo podobne. Jedyne różnice, to:

1. Uczniowie każdej ze szkół przystępowali do egzaminów matural-
nych z matematyki w innych dniach i otrzymywali inne zadania
maturalne, często wymagały one różnego typu umiejętności, np.
w 1878 roku na maturze w Chełmnie pojawiło się zadanie, które
wymagało biegłości w wykonywaniu rachunków na liczbach zespo-
lonych. Zadanie tego typu nie pojawiło się na egzaminie w Gim-
nazjum Inowrocławskim.

2. Zadanie planimetryczne w Gimnazjach Toruńskim i Chełmińskim
zazwyczaj było zadaniem konstrukcyjnym, w Gimnazjum Inowro-
cławskim – analitycznym.

3. Uczniowie Gimnazjum Toruńskiego i Chełmińskiego zawsze mieli
z góry narzucony zestaw zadań maturalnych. Początkowo, podo-
bnie było w Inowrocławiu, jednakże z biegiem lat maturzyści tej

20Gimnazjum w Chełmnie zostało założone w 1837 roku. Funkcjonowało pod na-
zwą: Königliches katholisches Gymnasium zu Culm.

21Gimnazjum w Inowrocławiu powstało w 1863 roku jako Gymnasium zu Inowra-
zlaw. Od 1869 roku funkcjonowało pod nazwą: Königliches Gymnasium zu Inowra-
zlaw. Toruń i Chełmno znajdowały się w Prowincji Prusy, natomiast Inowrocław
w Prowincji Poznańskiej.
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szkoły zaczęli mieć możliwość wyboru. W latach 1871–1882 każdy
z nich otrzymywał cztery listy zadań: trzy zadania arytmetyczne,
trzy planimetryczne, trzy trygonometryczne oraz trzy stereomet-
ryczne. Z każdej z tych list musiał wybrać jedno zadanie do roz-
wiązania. Od roku 1883 zmieniono nieco zasady. Uczniowie otrzy-
mywali trzy warianty gotowych zestawów maturalnych, z których
wybierali najbardziej odpowiedni dla siebie.

Uczniowie każdego gimnazjum na terenie Prus, przystępujący do eg-
zaminu maturalnego w tym samym okresie np. na zakończenie roku
szkolnego 1868/1869, otrzymywali inne zestawy zadań maturalnych z ma-
tematyki. Uczniowie każdej szkoły mieli indywidualnie przygotowany
zestaw zadań maturalnych. Gimnazjum w Inowrocławiu, dając abitu-
rientom możliwość wyboru zadań na maturach, postępowało wbrew za-
rządzeniom maturalnym z 1812 i 1834 roku.

Sposoby przeprowadzania egzaminów maturalnych w toruńskim Gim-
nazjum Klasycznym i Gimnazjum Chełmińskim były bardzo podobne.
Różnice wynikające z porównania ich z przeprowadzaniem matur w Gim-
nazjum Inowrocławskim, świadczą o tym, że jeszcze u schyłku XIX wie-
ku nie wszystkie szkoły dostosowywały sie do zarządzeń ministerialnych.
Duży wpływ na postać egzaminów maturalnych miały poszczególne ko-
misje egzaminacyjne.

Warto tu zauważyć, że poziom trudności matur z matematyki w szko-
łach protestanckich i katolickich był bardzo zbliżony. Powyższa analiza
zadaje kłam utartemu stereotypowi, że poziom naucznia matematyki
w szkołach katolickich zawsze był kilka kroków za poziomem nauczania
tego przedmiotu w szkołach protestanckich.

Do drugiej dekady XX wieku egzaminy maturalne z matematyki
na terenach dawnej I Rzeczypospolitej znajdujących się pod zaborem
pruskim miały bardzo podobną formę.

Od 1789 do 1918 roku nastąpiła ewolucja matur z matematyki pod
względem:

• ilościowym – od jednego do czterech zadań w zestawie matural-
nym,

• jakościowym:

– od zadań o charakterze sprawozdawczym (odtwórczych, czer-
panych z podręczników szkolnych) do zadań twórczych (wy-
magających samodzielnego myślenia).
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– od zadań teoretycznych (na egzaminach w latach 1789–1805
często pojawiały się zadania wymagające udowodnienia twier-
dzenia, opisania własności pewnych obiektów czy podania
klasyfikacji) do zadań praktycznych (np. wieloetapowych kon-
strukcji geometrycznych).

12. Matury z matematyki na terenach dawnej I Rzeczy-
pospolitej znajdujących się pod zaborem pruskim i pierwsze
polskie matury z matematyki w II Rzeczypospolitej – porów-
nanie. Dokonamy teraz porównania matur przeprowadzanych na zie-
miach polskich zagarniętych przez Prusy z pierwszymi polskimi matu-
rami, które zostały przeprowadzone w Gimnazjum im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu. Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego zostało
przejęte przez Polaków 1 kwietnia 1919 roku. W grudniu tego roku prze-
prowadzono w nim pierwszą polską maturę jednakże wciąż była ona
w języku niemieckim (zobacz w [48], s. 72).

Pierwsza matura w języku polskim została przeprowadzona w tej
szkole 4 czerwca 1920 roku. Zadania z matematyki były wówczas nastę-
pujące (zobacz w [48], s. 72–73):

Zadanie 1. Żelazna kula wydrążona o ciężarze 30 kg zanurza się w wo-
dzie do połowy; obliczyć grubość ściany kuli, przyjmując ciężar właściwy
żelaza s = 7, 7.

Zadanie 2. Suma sześciu pierwszych wyrazów postępu geometrycznego
jest 189, a suma następnych sześciu 12096. Jaki to postęp?

Zadanie 3. Rozwiązać równania:

5 sinx+ 3 sin y = 4,
3 (5 sin x)− 2 (3 sin y) = 5.

Zadanie 4. Przez trzy punkty:

A =

x = 0y = 0

B =

x = 4y = 0

C =

x = 2y = 1
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przeprowadzić koło (napisać jego równanie), a następnie obliczyć kąt,
jaki tworzą ze sobą styczne poprowadzone w punktach A i B.

Przez kolejne 5 lat postać egzaminów maturalnych z matematyki
w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego była bardzo podobna do
postaci matur przeprowadzanych w zaborze pruskim pod koniec XIX
i na początku XX wieku. Zestawy maturalne składały się z czterech za-
dań: zadania arytmetyczno-algebraicznego (często dotyczyło ono ciągów
arytmetycznych i geometrycznych, czasem było też związane wyznacza-
niem kapitału, obliczaniem zysku, zastosowaniem matematyki w fizyce
oraz rozwiązywaniem równań), planimetrycznego (zazwyczaj analitycz-
nego), stereometrycznego (związanego z obliczaniem objętości podsta-
wowych brył: kuli, stożka i ostrosłupa) oraz trygonometrycznego (za-
zwyczaj wymagało ono rozwiązania trójkąta22).

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ministerstwo Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego przygotowywało nowe za-
sady organizacji szkolnictwa. Podstawą było tutaj następujące stwier-
dzenie: przyszła szkoła polska nie może być kopią jakiejkolwiek szkoły
obcej, a w szczególności rosyjskiej, pruskiej czy austriackiej, ale winna
być tworem nowym dostosowanym do potrzeb współczesnego życia pol-
skiego, a pomyślanym zgodnie z postępem wiedzy pedagogicznej (zobacz
w [40], s. 254). Ustalono, że gimnazja będą składać się z trzyletniego
gimnazjum niższego i pięcioletniego gimnazjum wyższego zróżnicowa-
nego na cztery wydziały: matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny,
humanistyczny z łaciną oraz klasyczny (zobacz w [40], s. 254).

W latach 1926–1929 na pisemnych maturach z matematyki ucznio-
wie Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego otrzymywali już tylko dwa
zadania. Przykładowo w roku szkolnym 1926/1927 na egzaminie matu-
ralnym z matematyki dla typu klasycznego pojawiły się następujące
(zobacz w [48], s. 78–79):

Zadanie 1. Pierwsze wyrazy postępu arytmetycznego i geometrycznego
są równe 4, drugie wyrazy są sobie równe, zaś trzeci wyraz postępu geo-
metrycznego jest iloczynem liczby 25/10 i trzeciego wyrazu postępu
arytmetycznego. Co to za postępy?

22Rozwiązywaniem trójkąta nazywano wówczas procedurę znajdowania długości
wszystkich boków i miar wszystkich kątów trójkąta w oparciu o pewne dane wyj-
ściowe.
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Zadanie 2. Promienie podstaw prostego stożka ściętego wynoszą: R =
5 cm, r = 3 cm, bok tej bryły jest nachylony do większej podstawy pod
kątem ϕ = 28′′21′. Oblicz objętość i pobocznicę tej bryły.

Podobną formę przybrały matury z matematyki w innych szkołach,
np. w Państwowym Gimnazjum Klasycznym i Humanistycznym w To-
runiu23 (spójrz [45] i [46]) w roku 1926/1927 uczniowie typu klasycznego
otrzymali zadania:

Zadanie 1. Dany jest układ:

y2 = 4x− 24,
y = mx+ 1.

Wyznaczyć m tak, aby układ posiadał jedną parę pierwiastków.

Zadanie 2. Różnica dwóch równoległych boków trapezu równoramien-
nego wynosi 15 m, suma ich kwadratów 425 m2, a bok nierównoległy
jest średnią geometryczną obu boków równoległych. Obliczyć boki, kąty
i przekątną trapezu.

Porównując egzaminy maturalne z matematyki przeprowadzone w Po-
znaniu w latach 1925–1929 (spójrz [48]) i w Toruniu w latach 1928–1933
(spójrz: [46], [47], [49], [50], [51], [52]) z egzaminami, które odbyły się
wcześniej na terenach I Rzeczypospolitej znajdujących się pod zaborem
pruskim, otrzymujemy następujące wnioski:

1. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczniowie na egzami-
nach maturalnych otrzymywali dwa zadania. Nie było wyraźnego
wskazania, których działów mają one dotyczyć. Pojawiały się za-
dania planimetryczne (analityczne), stereometryczne, trygonomet-
ryczne (zazwyczaj związane z rozwiązywaniem trójkątów), zada-
nia dotyczące rozwiązywania równań i nierówności metodą rachun-
kową i graficzną, rozwiązywania równań z parametrem, wyznacza-
nia miejsc zerowych funkcji oraz zadania związane z obliczeniami
obywatelskimi (tj. obliczaniem kapitału, zysku, straty, wysokości
odsetek itp.). Wśród nich były pewne typy zadań, które wyjątkowo

23Państwowe Gimnazjum Klasyczne i Humanistyczne w Toruniu było sukcesorem
Das Gymnasium in Thorn. Od roku szkolnego 1927/1928 nosiło ono nazwę Pań-
stwowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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często pojawiały się na maturach w szkołach w Toruniu i Pozna-
niu. W Toruniu w większości zestawów maturalnych było zadanie
związane z rozwiązywaniem równania z parametrem. W Poznaniu
bardzo często pojawiało się zadanie dotyczące ciągów arytmetycz-
nych i geometrycznych. Ponadto w obu szkołach często były za-
dania związane z wyznaczaniem objętości i pola powierzchni brył
obrotowych. W związku z tym uczniowie mogli się spodziewać,
z jakimi typami zadań przyjdzie im się zmierzyć na maturze.
Przez kilkanaście lat po odzyskaniu niepodległości w Polsce do-
piero opracowywano zasady przeprowadzania egzaminów matu-
ralnych, stąd duże zróżnicowanie związane z tematyką zadań.

2. W odrodzonej Polsce każda szkoła przeprowadzała egzaminy ma-
turalne w innych terminach. Zadania były przygotowywane indy-
widualnie dla każdej szkoły. Tym samym została tu zachowana
tendencja z czasów zaborów.

3. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na egzaminach matu-
ralnych nie było zadań konstrukcyjnych, podczas gdy zadania te
bardzo często pojawiały się na maturach przeprowadzanych w cza-
sach zaborów. Zadania konstrukcyjne na terenach dawnej I Rze-
czypospolitej zagarniętych przez Prusy wymagały dokonania zło-
żonych konstrukcji geometrycznych opierających się zazwyczaj na
wykorzystaniu kilku twierdzeń.

4. Na egzaminach maturalnych przeprowadzanych w Toruniu i Po-
znaniu po 1925 roku pojawiały się typy zadań, które były już
wcześniej na maturach w XIX i początku XX wieku. Trzeba tu
jednak zwróć uwagę na dwie rzeczy:

• już w XIX wieku pojawiały się zadania dotyczące rozwią-
zywania równań z parametrem. Przykładem jest zadanie 1.
z zestawu, który otrzymali uczniowie protestanckiego Gim-
nazjum w Toruniu na maturze w 1864 roku (spójrz punkt
11. niniejszego artykułu). W XIX wieku w zadaniach tego
typu nigdy nie wymagano przeprowadzenia dyskusji związa-
nej z liczbą rozwiązań. Było to spowodowane tym, że wówczas
równania zawsze rozwiązywano w liczbach zespolonych.
Na maturze z matematyki przeprowadzonej w Toruniu w ro-
ku 1929/1930 uczniowie otrzymali polecenie (zobacz w [49],
s. 36–37):

Zadanie. Rozwiąż układ:
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9x2 + 4y2 = 36,
y = 2x− k.

W zależności od parametru k rozważyć, kiedy układ nie bę-
dzie posiadał pierwiastków, kiedy będzie miał jedną, a kiedy
dwie pary pierwiastków.

Postać tego zadania pokazuje, że po odzyskaniu niepodległo-
ści z programów nauczania w Toruniu usunięto liczby zespo-
lone. Równania, nierówności, czy układy równań rozwiązy-
wano już w liczbach rzeczywistych.

• W XIX wieku pojawiały się na maturach zadania związane
z rozwiązaniem równań czy nierówności, jednakże w polece-
niach nie było wymagane przeprowadzenie rozwiązania meto-
dą graficzną. Inaczej było w XX wieku. Przykładowe zadanie:

Zadanie. Zadanie (Toruń,1930; zobacz w [49], s. 35). Roz-
wiąż nierówność ułamkową:

x2 + 3
x2 + x− 5

> 0

rachunkiem i za pomocą wykresu.

Graficzne przedstawienie równań i nierówności, a właściwie
graficzne przedstawienie zależności funkcyjnych, stało się obo-
wiązkowym punktem programów nauczania dopiero po wpro-
wadzeniu Programu Merańskiego w 1905 roku. Wtedy zależ-
ności funkcyjne, ich graficzne przedstawienie oraz rozwiązy-
wanie równań i nierówności metodą graficzną na stałe zago-
ściły w programach nauczania szkół średnich (spójrz [15]).

5. Na egzaminach maturalnych przeprowadzanych na ziemiach pol-
skich zagarniętych przez Prusy pojawiały się zagadnienia, których
w odrodzonej Polsce już nie było. Przykładem są tutaj ciągi aryt-
metyczne drugiego rzędu (zob. A.3). Przykładowe zadanie matu-
ralne:

Zadanie. (Gimnazjum w Inowrocławiu, 1869; zobacz w [44]) W cią-
gu arytmetycznym drugiego rzędu suma pierwszego i trzeciego wy-
razu ciągu jest równa 21, suma drugiego i czwartego wyrazu jest
równa 37, a suma trzeciego i piątego wyrazu jest równa 59. Po-
nadto, n-ty wyraz tego ciągu jest równy 612. Jaka jest suma n
pierwszych wyrazów tego ciągu?
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11 marca 1932 roku wprowadzono w Polsce reformę jędrzejewiczow-
ską, na mocy której szkoła średnia składała się z czteroletniego gimna-
zjum i dwuletniego liceum (trzy typy liceów: humanistyczne, matema-
tyczno-przyrodnicze i klasyczne) (zobacz w [40], s. 255). Na maturach
z matematyki w dalszym ciągu były dwa zadania. Przykładowo 22 lu-
tego 1935 roku eksterni przystępujący do matury typu matematyczno-
przyrodniczego w Toruniu otrzymali następujący zestaw:

Rysunek 1: Zestaw zadań, który otrzymali uczniowie Państwowego Gim-
nazjum im. M. Kopernika w Toruniu na egzaminie maturalnym z mate-
matyki 22 lutego 1935 roku (ze zbiorów Muzeum I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; udostępnił Piotr Olecki).

W trakcie przygotowywania niniejszego artykułu nie udało się do-
trzeć do materiałów, które pozwoliłyby opracować dokładne statystyki
zdawalności egzaminów maturalnych z matematyki po odzyskaniu przez
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Polskę niepodległości. Szkoły w tym czasie publikowały sprawozdania ze
swoich działalności, jednakże często nie umieszczały w nich spisu ma-
turzystów. Taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku Gimnazjum
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (spójrz [48]).

Krystyna Podlaszewska, Stanisław Salmonowicz oraz Zbigniew Zdrój-
kowski w [32] podjęli próbę wyszukania maturzystów Gimnazjum w To-
runiu począwszy od 1921 roku aż do 193924. Przeprowadzili kwerendy
archiwalne i prasowe. Mimo to nie udało im się przygotować komplet-
nych spisów25.

Przedstawimy teraz statyski zdawalności egzaminów maturalnych
w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach
1930/1931–1932/1933. Sprawozdania szkolne z tych lat zawierają spisy
abiturientów (oddzielne dla oddziałów: klasycznego i humanistycznego).
Mianowicie26 (spójrz: [50], [51], [52]):

• w roku szkolnym 1930/1931 do Państwowego Gimnazjum im. Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu uczęszczało łącznie 612 uczniów (271
typ klasyczny, 341 typ humanistyczny), w najwyższych klasach
(maturalnych) było 44 uczniów (17 typ klasyczny, 27 typ humani-
styczny); do egzaminów maturalnych przystąpiło 35 uczniów (14
typ klasyczny, 21 typ humanistyczny), a 32 otrzymały świadectwo
dojrzałości (13 typ klasyczny, 19 tryb humnistyczny).

• w roku szkolnym 1931/1932 było 795 uczniów (197 typ klasyczny,
598 typ humanistyczny), w najwyższych klasach – 34 uczniów (17
typ klasyczny, 17 typ humanistyczny); do egzaminów maturalnych
przystąpiło 29 uczniów (16 typ klasyczny, 13 typ humanistyczny);
świadectwo dojrzałości otrzymało 28 (16 typ klasyczny, 12 typ
humanistyczny).

• w roku szkolnym 1932/1933 było 701 uczniów (164 typ klasyczny,
537 typ humanistyczny), w tym 47 uczniów w najwyższych klasach
(26 typ klasyczny, 21 typ humanistyczny); do egzaminów matu-
ralnych przystąpiło 46 uczniów (26 typ klasyczny, 20 typ huma-
nistyczny); świadectwo dojrzałosci otrzymały 43 osoby (24 typ
klasyczny, 19 typ humanistyczny).

24Pierwsza matura w tej instytucji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
miała miejsce w 1920 roku. Polecienia były wówczas podane w języku niemieckim.
Rok później odbyła się tam pierwsza matura w języku polskim.

25Badania Podlaszeskiej, Salmonowicza i Zdrójkowskiego pozwoliły ustalić, że do
egzaminów maturych przeprowadzonych w Toruniu w 1921 roku przystąpiły dwie
kobiety: Helena Germar oraz Stanisława Mirecka (zobacz w [32], s. 203-204).

26W statystykach nie będą uwzględnieni eksterni.
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Podsumowując, w latach 1930/1931–1932/1933 w najwyższych kla-
sach (maturalnych) Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu było łącznie 125 uczniów. Do egzaminów maturalnych przy-
stąpiło 110 osób (88% uczniów najwyższych klas), a świadectwo dojrza-
łości otrzymały 103 osoby (ok. 94% wszystkich abiturientów).

W sprawozdaniu szkolnym z roku 1930/1931 można znaleźć stwier-
dzenie, że do egzaminów maturalnych „dopuszczono (...) kandydatów”
(zobacz w [50], s. 57). Oznacza to, że w dalszym ciągu decyzję o przy-
stąpieniu uczniów do egzaminu podejmował dyrektor szkoły w poro-
zumieniu z nauczycielami – uczeń musiał wykazać odpowiednią wie-
dzę i umiejętności. Wydaje się, że selekcja dokonywana przez dyrektora
jest główną przyczyną wysokiego odsetka zdawalności matur. Ponadto,
skoro 88% wszystkich uczniów najwyższych klas Państwowego Gimna-
zjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało możliwość przystą-
pienia do matury, to poziom nauczania musiał być tam bardzo wysoki.

13. Wybrane przyczyny ewolucji egzaminów maturalnych
z matematyki. Konkluzje. Zarządzenia wprowadzające pierwsze na
świecie egzaminy maturalne wydano w 1788 roku w Prusach. Już rok
później przeprowadzono pierwsze matury, w tym w szkołach wMalborku
i Elblągu.

Z biegiem lat zarządzenia dotyczące egzaminów maturalnych były
udoskonalane. Coraz więcej szkół otrzymywało prawo do przeprowadza-
nia matur.

Egzaminy maturalne zostały wprowadzone, aby ujednolicić poziom
wiedzy osób rozpoczynających studia uniwersyteckie. Dodatkowo usta-
nowienie matematyki obowiązkowym przedmiotem egzaminowania było
odpowiedzią na zapotrzebowanie ówczesnego społeczeństwa.

Na przełomie XVIII i XIX wieku w Europie miała miejsce rewolu-
cja przemysłowa. Prusy zaczęły dążyć do tego, aby stać się światową
potęgą gospodarczą. Zauważono, że cały proces industrializacji, czyli
rozwoju gospodarki w oparciu o mechanizację produkcji, jest możliwy
głównie dzięki wiedzy i umiejętnościom specjalistów w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych. Zaczęto kłaść coraz większy nacisk na
nauczanie przedmiotów ścisłych. Do początku XX wieku sukcesywnie
udoskonalano programy nauczania matematyki. Otwierano też szkoły
o profilu matematyczno-przyrodniczym (szkoły realne)27.

27Na przełomie XIX i XX wieku dokonano w Prusach trzech gruntownych re-
form edukacji. Obejmowały one zarówno wprowadzenie nowych programów naucza-
nia, jak i tworzenie nowych placówek edukacyjnych. Reformy te wprowadzono w la-
tach 1882, 1892 oraz 1901. W 1905 roku ogłoszono reformę nauczania przedmiotów
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Pierwsze matury z matematyki zostały przeprowadzone w 1789 ro-
ku28. W tym samym roku miała miejsce pierwsza matura z matematy-
ki na terenach dawnej I Rzeczypospolitej – w Gimnazjum w Elblągu.
23 lata później matematyka stała się obowiązkowym przedmiotem ma-
turalnym.

Początkowo zadania maturalne z matematyki miały charakter spra-
wozdawczy. Abiturienci rozwiązywali zadania z podręczników szkolnych.
W 1812 roku zwiększono liczbę zadań maturalnych (z jednego do czte-
rech) oraz zaczęto nadawać im charakter twórczy. Zarządzenia ministe-
rialne z 1859 roku ustanawiały, że na egzaminach maturalnych z mate-
matyki nie może być zadań z podręczników szkolnych ani takich, które
uczniowie rozwiązywali na lekcjach.

Zakres materiału obowiązującego na egzaminach maturalnych z ma-
tematyki przeprowadzanych corocznie po 1812 roku na ziemiach pol-
skich zagarniętych przez Prusy niewiele się różnił. Zadania na maturach
gruntownie sprawdzały znajomość definicji oraz twierdzeń z arytmetyki,
planimetrii, stereometrii i trygonometrii, sprawdzały też umiejętność ich
zastosowania. Zadania geometryczne, zwłaszcza zadania konstrukcyjne,
były wieloetapowe – wymagały przeprowadzenia złożonych konstrukcji
geometrycznych. Od maturzystów wymagano samodzielnego, logicznego
i twórczego myślenia. Były to umiejętności niezbędne przyszłym studen-
tom i absolwentom legitymującym się posiadaniem matury.

Zdecydowanie większe zmiany były w programach nauczania mate-
matyki. Na przestrzeni lat rozszerzano je m.in. o geometrię wykreślną,
funkcje, zastosowania matematyki, a nawet nowości naukowe29. Wszy-
stko po to, aby jak najlepiej przygotować młodzież do studiów uniwer-
syteckich30.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, niemalże natychmiast
przeprowadzano „nowe” polskie matury. Te pierwsze często były wzo-
rowane na maturach wcześniejszych. W dalszym ciągu matury z mate-
matyki miały charakter twórczy, ukierunkowany na zadania praktyczne.
Z egzaminów maturalnych zniknęły wieloetapowe konstrukcje geome-

matematyczno-przyrodniczych, tzw. Program Merański.
28Wybór opracowań związanych z historią matur w Prusach: [3], [21], [37].
29Wybór opracowań dotyczących ewolucji programów nauczania matematyki re-

alizowanych w szkołach przygotowujących do egzaminów maturalnych, które funk-
cjonowały w zaborze pruskim: [12], [13], [14], [16], [15], [24], [31], [38], [39], [40].
W pozycjach [15] oraz [16] można znaleźć omówienie relacji łączącej programy na-
uczania oraz egzaminy maturalne z matematyki w wybranych szkołach.

30Przykładowo omawianie funkcji stanowiło przygotowanie do uniwersyteckiego
wykładu rachunku różniczkowego i całkowego.
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tryczne. Ich miejsce zajęły funkcje. W Poznaniu pierwsza matura (w tym
z matematyki) po odzyskaniu niepodległości miała miejsce w roku 1919,
w Toruniu w 1920 – polecenia z matematyki w obu przypadkach były po-
dane w języku niemieckim. W 1920 i 1921 roku odpowiednio w Poznaniu
i Toruniu polecenia z matematyki były już w języku polskim. Pierwsze
lata po odzyskaniu niepodległości Polacy poświęcili przygotowywaniu
własnych zarządzeń dotyczących systemu i programów nauczania oraz
zasad przeprowadzania matur.

W latach 1989-1935 matury były egzaminem elitarnym. Przystą-
pienie do egzaminu wymagało zgody rektora (bądź dyrektora) szkoły
i grona pedagogicznego. Zgoda była wydawana tylko wtedy, gdy wie-
dza i umiejętności ucznia były wystarczające, aby przejść ten egzamin
pomyślnie. Konsekwencją tego był wysoki odsetek zdawalnosci matur.

A. Przypisy końcowe.

A.1. Kwadratura koła. Warto zaznaczyć, że kwadratura koła w tym
przypadku oznacza wyznaczenie pola powierzchni koła przy pomocy rachun-
ków.

Zazwyczaj kwadraturą koła nazywa się skonstruowanie, przy pomocy cyr-
kla i liniału, kwadratu o polu równym polu powierzchni danego koła. Obecnie
wiadomo, że ta konstrukcja jest niemożliwa do wykonania. Wynika to z faktu,
iż π jest liczbą przestępną, co zostało udowodnione w 1882 r. przez Ferdinanda
Lindemanna (zobacz w [23], s. 50).

W podręcznikach z przełomu XVIII i XIX wieku, np. Anfangsgründe aller
mathematischen Wissenschaften Ch. Wolffa oraz Anfangsgründe der nothwen-
digsten Theile der Mathematik J.J. Eberta, nie pojawiała się jeszcze liczba π.
Stosunek długości obwodu koła do jego średnicy był określany z dokładnością
do ok. 30 miejsc. W przykładowych zadaniach oraz w trakcie obliczania pola
koła używano przybliżenia 314 : 100. Liczba π występowała już w podręczni-
kach wydawanych w połowie XIX wieku (np. w [11], [19]).

A.2. Środek ciężkości. Wwybranych podręcznikach wydanych w wieku
XVIII przeprowadzono szeroką dyskusję dotyczącą wyznaczania środków cięż-
kości figur płaskich i brył przestrzennych np. w [18]. Możemy tam znaleźć
informację, że środek ciężkości ostrosłupa ABCDE o podstawie będącej tra-
pezem (podstawa BCDE) znajduje się na linii łączącej wierzchołek A ze
środkiem ciężkości podstawy; jeżeli środek ciężkości ostrosłupa oznaczymy
K, a środek ciężkości podstawy – G, to spełniona jest zależność AK = 34AG
(zobacz w [18], s. 74–75). Do wyznaczenia środka ciężkości trapezu jest po-
trzebna umiejętność wyznaczenia środka ciężkości trójkąta: niech IJK bę-
dzie danym trójkątem, środek ciężkości tego trójkąta jest punktem przecięcia
jego środkowych, jeżeli środek boku JK oznaczymy L oraz środek ciężko-
ści trójkąta oznaczymy M , wówczas IM = 2

3IL. Środek ciężkości trapezu
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BCDE, w którym BC oraz DE są równoległymi podstawami: niech O bę-
dzie środkiem podstawy BC oraz P środkiem podstawy DE, wówczas środek
ciężkości trapezu znajduje się na linii OP ; przedłużamy boki BE oraz DE
do przecięcia z linią OP , oba boki przecinają OP w jednym punkcie, który
oznaczmy N ; wyznaczamy środek ciężkości trójkąta NED i oznaczamy go X
oraz wyznaczamy środek ciężkości trójkąta NBC i oznaczamy go Y , wów-
czas NX = 23NP oraz NY = 23NO; środkiem ciężkości trapezu BCDE jest
wówczas punkt U spełniający zależność XU = XY · 4NBC

4NBC−4NED (zobacz w [18],
s. 65–66).

A.3. Ciągi arytmetyczne drugiego rzędu. W XIX wieku na lek-
cjach matematyki w szkołach średnich omawiano ciągi arytmetyczne drugiego
rzędu. Do ich zdefiniowania używano tzw. ciągów różnic. Mianowicie:

Definicja 1 Jeżeli mamy ciąg dowolnie wybranych liczb oraz od drugiego
wyrazu tego ciągu odejmiemy pierwszy, od trzeciego wyrazu odejmiemy drugi,
od czwartego odejmiemy trzeci wyraz itd. wówczas, powstałe różnice tworzą
pierwszy ciąg różnic pierwotnego ciągu; jeżeli powtórzymy tę procedurę dla
wyrazów pierwszego ciągu różnic, to otrzymamy drugi ciąg różnic pierwotnego
ciągu; kontynuując rozumowanie otrzymujemy trzeci ciąg różnic pierwotnego
ciągu itd. (zobacz w [20], s. 28).

Definicja pierwszego i drugiego ciągu różnic pozwalała zdefiniować ciągi
arytmetyczne rzędu drugiego (zobacz w [20], s. 29):

Definicja 2 Ciągiem arytmetycznym drugiego rzędu nazywany jest ciąg,
którego pierwszy ciąg różnic jest ciągiem arytmetycznym pierwszego rzędu
oraz drugi ciąg różnic jest ciągiem stałym.

Podziękowanie: Praca powstała dzięki współpracy z Centrum Innowacji i Tran-
sferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podstawą ar-
tykułu był wykład wygłoszony w trakcie konferencji Development of mathema-
tics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century, Kraków,
13–15.IX.2017.
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On Matura examinations in Mathematics
in the Prussian Partition of Poland

from the 18th to the early 20th century

Stanisław Domoradzki and Karolina Karpińska

Abstract. In this article we discuss the first Matura examinations
in mathematics conducted in the years 1789–1805 in the territory of
the Kingdom of Poland occupied by Prussia on the basis of partition
treaties. We present characteristics of the evolution of the Matura ex-
aminations in mathematics in the territory of Vistula Pomerania and
Greater Poland, from the Napoleonic Wars until 1918. Particular atten-
tion is paid to the comparison of the Matura examinations in this sub-
ject in Catholic, Protestant and simultaneous schools (including both
denominations, Catholic and Protestant). We also compare the 18th-
century Matura examinations in mathematics with the first Matura
examinations in the Second Republic of Poland. In our opinion, this
article is the first one that presents such approach to this topic.
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