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 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z języka angielskiego (arkusz standardowy), z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

 

 

Liczba zdających 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających przedmiot jako 

obowiązkowy dodatkowy 

Razem poziom  

podstawowy 
poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

poziom 

dwujęzyczny 

Liceum ogólnokształcące 28 389 292 11 274 103 28 848 

Liceum profilowane 1 323 8 71 0 1 332 

Liceum uzupełniające 762 1 3 0 763 

Technikum 9 416 49 826 0 9 470 

Technikum uzupełniające 317 0 2 0 317 

RAZEM 40 207 350 12 176 103 40 730 
 

 

 W 2013 r. do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło 40 730 

abiturientów. Tegoroczni abiturienci to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących 

(28 848) oraz techników (9 470). 

 12 629 abiturientów, głównie z liceów ogólnokształcących, wybrało język angielski jako 

przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym  zdawało 12 176 absolwentów. 

 103 abiturientów przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie 

dwujęzycznym. 

 Do sesji w terminie dodatkowym (czerwiec) przystąpiło 75 abiturientów. 

 Do sesji poprawkowej w sierpniu zgłoszono 1489 abiturientów, z czego 910 do egzaminu 

pisemnego i 579 do egzaminu ustnego, przy czym do pisemnego egzaminu przystąpiło 

821 abiturientów, w tym 495 po raz pierwszy. 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka 

angielskiego zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo uzyskali co najmniej 

30% punktów 
 

Wskaźniki zdawalności 

 

 

 

Typ ukończonej szkoły 

Liczba i procent tych, którzy uzyskali  

nie mniej niż 30% punktów 

Poziom podstawowy 

Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 27 433 97,96%  

Liceum profilowane 1124 88,23%  

Liceum uzupełniające 463 67,49%  

Technikum  8 308 90,45%  

Technikum uzupełniające 193 67,48% 

RAZEM  37 521 95,15% 
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Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego 

 z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo uzyskali mniej 

niż 30% punktów 

 

Wskaźniki zdawalności 

 

 

 

Typ ukończonej szkoły 

Liczba i procent tych, którzy uzyskali mniej niż 

30% punktów 

Poziom podstawowy 

Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 570 2,04%  

Liceum profilowane 150 11,77% 

Technikum  877 9,55% 

Liceum uzupełniające 223 32,51% 

Technikum uzupełniające 93 32,52% 

RAZEM  1 913 4,85% 

 

 37 521 absolwentów (95,15%) uzyskało nie mniej niż 30% punktów, natomiast 1 913 

(4,85%) nie uzyskało 30% punktów. Najlepiej pod tym względem wypadli zdający w 

liceach ogólnokształcących, w których zdawalność wyniosła 97,96%  na poziomie 

podstawowym a najgorzej absolwenci liceów uzupełniających oraz techników 

uzupełniających, w których odpowiednio 32,51% i 32,52% zdających nie uzyskało 30% 

punktów. Porównując wyniki w liceach profilowanych i technikach okazało się, że licea 

profilowane wypadły tylko o 2 punkty procentowe  lepiej niż technika. 

 Na 495 abiturientów, którzy przystąpili po raz pierwszy do pisemnego egzaminu 

maturalnego z języka angielskiego w sesji poprawkowej w sierpniu prawie 60% 

abiturientów uzyskało nie mniej niż 30%. 
 

 

 

2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI 

ŁATWOŚCI 

 

 

Poziom podstawowy 

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza 

na poziomie podstawowym. 
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Wskaźnik łatwości Numery zadań 

Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 -  

Średnio łatwe 0,5-0,69 

1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4.3, 4.5, 5.2, 6.2, 6.6, 6.7, 7-popr., 

8-inf.2, 8-inf.4, 8-forma, 8-bog.,  

8-popr. 

22 

Łatwe 0,7-0,89 

1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.5, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 

5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 

7-inf.1, 7-inf.2, 7-inf.3, 7-inf.4, 8-inf.1, 

8-inf.3 

24 

Bardzo łatwe 0,9-1 4.1 1 

 

Zadania na poziomie podstawowym okazały się dla zdających łatwe (łatwość 0,7). 

Zadania średnio łatwe stanowiły 47%,  a zadania łatwe i bardzo łatwe 53% zadań w arkuszu. 

Nie było zadań trudnych ani bardzo trudnych. 

W części Rozumienie słuchanego tekstu najtrudniejsze okazało się zadanie 1.3 (łatwość 

0,58), w którym zdający nie wysłuchali uważnie fragmentu tekstu odnoszącego się do kwestii 

zapewniania wody uczestnikom maratonu. Wszystkie zadania w tej części arkusza okazały się 

być średnio łatwe i łatwe. 

W części    Rozumienie pisanego tekstu  13 na 20 zadań było dla zdających łatwych, 6 

średnio łatwych i 1 zadanie było bardzo łatwe. Całe zadanie 4 należało do najłatwiejszych w 

tej części arkusza (łatwość 0,79) a najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 6.7 (łatwość 
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0,59). W zadaniu tym należało określić główną myśl tekstu AN AMAZING COLLECTION. 

Najłatwiejsze w tej części arkusza okazało się zadanie 4.1 (dopasowanie nagłówka do tekstu). 

Część Wypowiedź pisemna, zawierała dwa zadania otwarte. 

Zadanie 7. (łatwość 0,73) polegające na napisaniu krótkiego tekstu użytkowego w 

formie ogłoszenia okazało się zadaniem łatwym. W zadaniu tym była oceniana w 80% 

komunikatywność, a w mniejszym stopniu poprawność językowa (20%). Najłatwiejsze 

okazało się przekazanie informacji 2 o miejscu zorganizowania spotkania ze znanym 

naukowcem (łatwość 0,84). Popełniane przez zdających błędy gramatyczne, leksykalne oraz 

ortograficzne obniżyły  wskaźnik łatwości dotyczący poprawności językowej (łatwość 0,64). 

Nieco trudniejsze było zadanie 8. (łatwość 0,66), które polegało na napisaniu listu 

dłuższego tekstu użytkowego w formie listu. Zadaniem zdającego było zredagowanie listu 

prywatnego uwzględniającego określony limit słów oraz wymogi tej formy wypowiedzi. 

Najłatwiejsze okazało się przekazanie informacji 1 (poinformowanie o otwarciu klubu 

młodzieżowego wraz z uzasadnieniem) oraz 3 (opisanie działalności klubu i reakcji 

mieszkańców na podejmowane przez klub działania) – łatwości odpowiednio 0,76 i 0,77), zaś 

najtrudniejsza była do przekazania informacja 4 (zachęcenie do udziału w konkursie na nazwę 

klubu i podanie, gdzie można znaleźć o tym konkursie informacje) – łatwość 0,60. W zadaniu 

8. średnio łatwa również okazała się realizacja kryterium poprawności językowej (łatwość 

0,60). Najwięcej problemów sprawiło zdającym poprawne stosowanie czasów przeszłych 

(koniecznych do zrealizowania dwóch pierwszych informacji). Równie problematycznym 

było się kryterium bogactwa językowego – łatwość 0,60. Wielu zdających stosowało 

podstawowe konstrukcje leksykalno-gramatyczne i wykazało się niezróżnicowanym 

słownictwem. 

 

Poziom rozszerzony 
 

Część I 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza na 

poziomie rozszerzonym (Część I). 
 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 7 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.3, 2.4, 3-popr. 3 

Łatwe 0,7-0,89 1.1, 3-treść, 3-komp., 3-bog 4 

Bardzo łatwe 0,9-1 - - 

 

Większość zadań Części I arkusza na poziomie rozszerzonym okazała się dla zdających 

trudna (7 zadań na 14). Zadania średnio łatwe i łatwe stanowiły 50%. Nie było zadań bardzo 

trudnych. 

Pierwsze zadanie w części Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych okazało się 

dla zdających średnio łatwe (łatwość 0,51). Najbardziej problematyczne okazało się zadanie 

1.5 (łatwość 0,23), które było najtrudniejszym zadaniem cząstkowym w całym arkuszu na 

poziomie rozszerzonym. Zdający mieli trudności z utworzeniem od przymiotnika able 

czasownika enable. Najłatwiejsze zaś było zadanie 1.1 (łatwość 0,78), w którym zdający bez 

trudu uzupełnili lukę i prawidłowo utworzyli przymiotnik optional od rzeczownika option. 

Zadanie to okazało się najłatwiejszym zadaniem cząstkowym w części Stosowanie struktur 

leksykalno-gramatycznych. Zadanie 2 sprawiło więcej problemów zdającym, niż zadanie 1. i 

należało do zadań trudnych (łatwość 0,38). 

Część Wypowiedź pisemna zawierała zadanie polegające na napisaniu tekstu własnego na 

określony temat. Zadanie to miało wskaźnik łatwości 0,77, w związku z czym należało zatem 

do zadań łatwych. Zadanie sprawdzało, czy zdający potrafi: udzielać, przekazywać, 

przedstawiać informacje, opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, 

zdarzenia, procesy, relacjonować wydarzenia, wyrażać różnorodne intencje oraz stany 

emocjonalne, przedstawiać i uzasadniać opinie własne i innych osób, stosować poprawnie 

środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji oraz sytuacji komunikacyjnej, 

wypowiadać się w określonej formie z uwzględnieniem określonego limitu słów. 

Zdecydowana większość zdających decydowała się na napisanie rozprawki, rzadziej 

wybierano opowiadanie czy opis. Zdający najlepiej radzili sobie z wypełnieniem kryterium 

treści oraz kompozycji (łatwości 0,85). Podobnie jak na poziomie podstawowym, tak i na 

poziomie rozszerzonym, najtrudniejsza była realizacja kryterium poprawności językowej 

(łatwość 0,67). Zdający mieli często problemy z poprawnym stosowaniem właściwych 

struktur leksykalno-gramatycznych oraz frazeologicznych. W pracach występowały liczne 

błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne. 
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Część II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza 

na poziomie rozszerzonym (Część II). 

 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 - - 

Średnio łatwe 0,5-0,69 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 6.1, 6.5 6 

Łatwe 0,7-0,89 
4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 

6.4 
9 

Bardzo łatwe 0,9-1 - - 
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Większość zadań Części II arkusza na poziomie rozszerzonym okazała się dla zdających 

łatwa. Zadania łatwe i bardzo łatwe stanowiły 100% zadań w arkuszu. Nie było zadań bardzo 

trudnych, trudnych ani bardzo łatwych. 

 

W części Rozumienie ze słuchu najtrudniejsze było zadanie 5. polegające na 

dopasowaniu do pięciu wiadomości sportowych właściwego nagłówka. Sprawdzało ono, czy 

zdający potrafi określić główną myśl każdej z pięciu wiadomości. Zdający musieli skupić się 

na wysłuchaniu całych tekstów i umiejętnie wychwycić o czym były poszczególne 

wiadomości. Najtrudniejsze spośród zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu było 

zadanie cząstkowe 4.3 (łatwość 0,60). Zdający mieli stwierdzić, czy zdanie dotyczące 

Projektu Gutenberg Hart came up with the idea for Project Gutenberg while shopping for 

groceries jest zgodne treścią tekstu, czy nie. 

W części Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-

gramatycznych najtrudniejsze było zadanie 9. (łatwość 0,59), które sprawdzało głównie 

znajomość gramatyki i leksyki. Najtrudniejsze było zadanie 9. (łatwość 0,37). Luka 

znajdowała się w stosunkowo długim zdaniu, a podane dystraktory były przymiotnikami, 

których znaczenie zdający mylili z werstraktorem former.  

Nieco łatwiejsze okazało się dla zdających zadanie 8 (łatwość 0,62) polegające na 

uzupełnieniu tekstu podanymi zdaniami. Czytając tekst i uzupełniając lukę należy uwzględnić 

nie tylko zdanie występujące przed luką, ale również zdanie następujące po niej, tak aby tekst 

tworzył spójną i logiczną całość W tym zadaniu duże kłopoty mieli zdający z luką 8.3 

(łatwość 0,62). Powodem trudności w tym zadaniu mogła być tematyka tekstu. Zdający, 

którzy nie interesują się przedsiębiorczością mogli wycofać się z próby podjęcia zadania 

właśnie ze względu na słabą znajomość tematu, a niesłusznie, gdyż do poprawnego 

uzupełnienia luki należało po prostu uważnie przeczytać ze zrozumieniem cały tekst, a 

znajomość tematyki nie była konieczna.  

 

  

 

3. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA MIARY TENDENCJI 

CENTRALNEJ 

Poziom podstawowy 
 

Parametry statystyczne arkusza 
 

Liczba 

uczniów 

Średni 

wynik 

Średni 

wynik 

w % 

Łatwość 
Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy 
Mediana Modalna 

40 207 35,4 70,83 0,7 24,15 5,00 50,00 38,00 50,00 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu można było uzyskać 50 punktów (100%). 

Wynik średni w ujęciu procentowym za ten arkusz dla całego województwa wynosi 70,83%. 

Oznacza to, że sytuuje się powyżej progu zaliczenia egzaminu na poziomie podstawowym o 

40,83%. 

Najniższy wynik (5 pkt) uzyskało sześciu zdających, 77 zdających uzyskało wynik 

maksymalny (50 pkt). Najwięcej zdających (3 207) otrzymało 100% punktów (modalna – 

wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 38 punktów.  
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Rozkład wyników indywidualnych 
 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 1 punkt. 
 

 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym z podziałem na typy szkół 
 

Typ szkoły Liczba zdających 
Średni wynik w 

ujęciu % 

Liceum ogólnokształcące 28 389 77,93 

Liceum profilowane 1 323 50,95 

Liceum uzupełniające 762 39,26 

Technikum 9 416 55,88 

Technikum uzupełniające 317 37,82 

Razem 40 207 70,83 

 

Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez zdających z liceów 

ogólnokształcących jest wyższy od średniego wyniku dla województwa, natomiast wyniki 

uzyskane przez absolwentów liceów profilowanych, uzupełniających, techników i techników 

uzupełniających sytuują się poniżej tej średniej. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat Liczba 

zdających 

Średnia Powiat Liczba  

zdających 

Średnia 

białobrzeski 223 56,95  otwocki 670 72,99  

ciechanowski 746 66,51  piaseczyński 796 68,46  

garwoliński 893 63,10  płocki 204 57,78  

gostyniński 335 62,29  płoński 574 65,87  

grodziski 533 67,93  pruszkowski 577 72,59  

grójecki 572 64,22  przasnyski 375 62,28  

kozienicki 436 64,26  przysuski 347 60,91  

legionowski 552 67,80  pułtuski 280 62,42  

lipski 198 55,62  radomski 436 71,61  

łosicki 206 57,58  sierpecki 467 66,80  

M. Ostrołęka 1 442 63,92  sochaczewski 774 64,37  

M. Płock 1 908 69,37  sokołowski 315 69,65  

M. Radom 3 143 67,56  szydłowiecki 184 60,23  

M. Siedlce 1 515 66,46  warszawski 

zachodni 

232 64,81  

M. St. Warszawa 14 986 79,67  węgrowski 496 68,70  

makowski 314 59,40  wołomiński 843 58,73  

miński 939 71,71  wyszkowski 783 60,85  

mławski 607 61,63  zwoleński 229 66,49  

nowodworski 424 63,82  żuromiński 321 63,92  

ostrołęcki 222 46,98  żyrardowski 439 66,99  

ostrowski 671 61,23     

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 
Dzielnica Liczba zdających Średnia w % 

Warszawa - Bemowo 196 67,84  

Warszawa - Białołęka 103 76,25  

Warszawa - Bielany 1 230 77,10  

Warszawa - Mokotów 2 186 81,79  

Warszawa - Ochota 1 004 82,18  

Warszawa - Praga Południe 1 586 75,62  

Warszawa - Praga Północ 726 75,58  

Warszawa - Rembertów 141 80,69  

Warszawa - Śródmieście 3 258 83,07  

Warszawa - Targówek 418 74,61  

Warszawa - Ursus 80 65,10  

Warszawa - Ursynów 482 80,29  

Warszawa - Wawer 197 76,96  

Warszawa - Wesoła 20 74,80  

Warszawa - Wilanów 107 84,11  

Warszawa - Włochy 143 75,92  

Warszawa - Wola 2 321 80,60  
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Warszawa - Żoliborz 788 77,59  

 

Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 
 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych  
 

Liczba zdających 292 927 

Stanin 

/klasa 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 24% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo niska 25% - 32% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 33% - 44% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 poniżej średniej 45% - 61% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 62% - 80% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

6 powyżej średniej 81% - 91% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 92% - 96% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 97% - 99% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 

9 najwyższa 100% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% w niższych. 

 

Korzystanie z tabeli polega na przyporządkowaniu uzyskanej średniej liczby punktów 

w ujęciu procentowym odpowiedniemu przedziałowi i odczytaniu nazwy klasy. 

Jeżeli zdający uzyskał np. 63% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale 

62%-80%, czyli w staninie piątym, co oznacza, że jest to wynik w klasie średniej uzyskany 

przez ok. 20% absolwentów. Zgodnie ze skalą staninową 40% zdających mieści się w 

staninach od szóstego do dziewiątego, co oznacza, że ta grupa zdających uzyskała wynik 

powyżej średniej. 

  

Aby porównać wyniki danej szkoły do wyników uzyskanych przez zdających z innych 

szkół, przygotowano tabelę staninową, biorąc pod uwagę średnią w ujęciu procentowym 

uzyskaną przez absolwentów z każdej szkoły. 

Dla odczytania właściwego opisu dydaktycznego wyniku szkoły należy 

przyporządkować średnie procentowe obliczone dla danej szkoły odpowiedniemu 

przedziałowi skali. 
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Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

Stanin/klasa Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół % szkół 

1 najniższa 18% - 27,83% 35 3,79% 

2 bardzo niska 28% - 35,15% 65 7,03% 

3 niska 35,27% - 43,94% 111 12,01% 

4 poniżej średniej 43,96% - 52,23% 157 16,99% 

5 średnia 52,25% - 62% 186 20,13% 

6 powyżej średniej 62,02% - 74,30% 158 17,1% 

7 wysoka 74,31% - 85,50% 110 11,9% 

8 bardzo wysoka 85,88% - 93,25% 65 7,03% 

9 najwyższa 93,33% - 100% 37 4% 
 

 

Różnica między najwyższą (100,0%) a najniższą (12,0%)  wartością średniej w ujęciu 

procentowym w szkołach wynosi 88,0%, czyli jest bardzo wysoka. 

 

Dla ułatwienia analizy rozkładu wyników w województwie mazowieckim z egzaminu 

maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przygotowano tabelę 

staninową, biorąc pod uwagę średnie w ujęciu procentowym uzyskane przez populację 

zdających w poszczególnych powiatach. 
 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 
Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy Przedziały 

procentowe 
Powiaty 

1 najniższa 46,98% ostrołęcki 

2 bardzo niska 55,6%-57,6% lipski, białobrzeski, łosicki 

3 niska 57,8%-60,9% płocki, wołomiński, makowski, 
szydłowiecki, wyszkowski 

4 poniżej średniej 60,9%-63,1% przysuski, ostrowski, mławski, 
przasnyski, gostyniński, pułtuski, 

garwoliński 

5 średnia 63,8%-65,9% nowodworski, żuromiński, M. 
Ostrołęka, grójecki, kozienicki, 

sochaczewski, warszawski 
zachodni, płoński 

6 powyżej 
średniej 

66,5%-67,8% M. Siedlce, zwoleński, 
ciechanowski, sierpecki, 

żyrardowski, M. Radom, legionowski 

7 wysoka 67,9%-69,7% grodziski, piaseczyński, węgrowski, 
M. Płock, sokołowski 

8 bardzo wysoka 71,6%-72,6% radomski, miński, pruszkowski 

9 najwyższa 73%-79,7% otwocki, M. Warszawa 

 

 

 Różnica między najwyższą (79,7%) a najniższą (46,98%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w powiatach wynosi 37,72 %, czyli jest dość duża. 
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Z analizy tej tabeli wynika, że najlepsze wyniki uzyskali absolwenci szkół  

 powiatu otwockiego oraz  Warszawy. 
 

 

 

Poziom rozszerzony 
 

Parametry statystyczne arkusza (Część I i II) 
 

Liczba 

uczniów 

Średni 

wynik 

Średni wynik 

w % 
Łatwość 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy 
Mediana Modalna 

12 176 35,09 70,18 0,70 8,96 0 50,00 36,00 42,00 

 

Za zadania arkusza na poziomie rozszerzonym (Część I i II)  zdający mogli otrzymać 

maksymalnie 50 punktów (100%). Uzyskana średnia liczba punktów w ujęciu procentowym 

za arkusz na poziomie rozszerzonym dla całego województwa jest wysoka i wynosi 70,18%. 

Najniższy wynik (0 pkt) uzyskało dwóch zdających, 160 zdających uzyskało wynik 

maksymalny (50 pkt). Najwięcej uczniów otrzymało 42 punkty (modalna – wynik najczęściej 

występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 36 punktów. 
 

Rozkład wyników indywidualnych 
 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 1 punkt. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym z podziałem na typy szkół 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez absolwentów liceów ogólnokształcących, 

którzy zdawali egzamin z języka angielskiego jest porównywalny do średniego wyniku dla 

województwa. W pozostałych typach szkół jest on nieco niższy. 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat 
Liczba 

zdających 
Średnia w % Powiat 

Liczba 
zdających 

Średnia w % 

białobrzeski 23 64,22 przasnyski 71 67,77 

ciechanowski 176 65,76 przysuski 36 66,53 

garwoliński 183 63,07 pułtuski 42 62,98 

gostyniński 52 71,12 radomski 120 65,09 

grodziski 121 60,88 sierpecki 71 63,14 

grójecki 71 60,87 sochaczewski 149 70,91 

kozienicki 105 64,56 sokołowski 68 67,85 

legionowski 148 64,98 szydłowiecki 40 57,53 

lipski 7 62,86 warszawski zachodni 46 60,09 

łosicki 33 60,45 węgrowski 96 70,02 

makowski 49 64,24 wołomiński 93 64,52 

miński 269 67,71 wyszkowski 98 62,04 

mławski 94 60,17 zwoleński 34 64,50 

nowodworski 64 68,88 żuromiński 38 64,18 

ostrołęcki 9 45,56 żyrardowski 101 64,36 

ostrowski 141 59,65 m. Ostrołęka 303 68,52 

otwocki 143 74,06 m. Płock 437 67,85 

piaseczyński 211 74,46 m. Radom 807 63,87 

płocki 22 61,05 m. Siedlce 457 61,80 

płoński 124 71,35 m. st. Warszawa 6 853 73,67 

Typ szkoły 
liczba 

zdających 
średnie wyniki w % 

Liceum ogólnokształcące 11 274 71,29 

Liceum profilowane 71 53,31 

Technikum 826 56,51 

Liceum uzupełniające 3 54,67 

Technikum uzupełniające 2 64,00 

Razem 12 176 70,18 
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pruszkowski 171 67,46    

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 
Dzielnica liczba 

zdających 
wynik średni w % 

Warszawa - Bemowo 24 62,08 

Warszawa - Białołęka 21 75,81 

Warszawa - Bielany 544 72,99 

Warszawa - Mokotów 1 098 72,89 

Warszawa - Ochota 525 76,38 

Warszawa - Praga Południe 622 69,52 

Warszawa - Praga Północ 264 73,29 

Warszawa - Rembertów 75 60,33 

Warszawa - Śródmieście 1 742 78,18 

Warszawa - Targówek 129 67,57 

Warszawa - Ursus 16 58,06 

Warszawa - Ursynów 251 73,12 

Warszawa - Wawer 70 61,94 

Warszawa - Wesoła 14 78,14 

Warszawa - Wilanów 60 68,18 

Warszawa - Włochy 43 66,28 

Warszawa - Wola 996 72,20 

Warszawa - Żoliborz 359 73,36 

 

Na podstawie wyników w skali procentowej  uzyskanych przez zdających egzamin maturalny 

z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przygotowano skalę staninową, która 

umożliwia przyporządkowanie średnich wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy.  

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2013/ 

 

Liczba zdających 80 619 

Stanin/klasa 
Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 34% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 
bardzo 

niska 
35% - 43% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 44% - 52% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 
poniżej 

średniej 
53% - 62% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 63% - 73% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

 6 
powyżej 

średniej 
74% - 82% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 



 16 

7 wysoka 83% - 89% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 
bardzo 

wysoka 
90% - 94% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 

9 najwyższa 95% - 100% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% w niższych. 
 

Korzystanie z tabeli, podobnie jak w przypadku poziomu podstawowego, polega na 

przyporządkowaniu uzyskanej średniej liczby punktów w ujęciu procentowym odpowiedniemu 

przedziałowi i odczytaniu nazwy klasy. 
 

 

Aby porównać wyniki danej szkoły do wyników uzyskanych przez zdających z innych szkół, 

przygotowano tabelę staninową dla wyników szkół, biorąc pod uwagę średnie liczby punktów 

w ujęciu procentowym uzyskane przez absolwentów z każdej szkoły. 

 

Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

Dla odczytania właściwego opisu dydaktycznego wyniku szkoły należy przyporządkować 

średnie w ujęciu procentowym obliczone dla danej szkoły odpowiedniemu przedziałowi skali. 

 

Stanin/klasa Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół % szkół 

1 najniższa 18,00% - 35,33% 22 4,01% 

2 bardzo niska 35,67% - 43,06% 38 6,93% 

3 niska 43,33% - 51,22% 66 12,04% 

4 poniżej średniej 51,45% - 59,22% 93 16,97% 

5 średnia 59,33% - 65,57% 110 20,07% 

6 powyżej średniej 65,60% - 72,54% 93 16,97% 

7 wysoka 72,67% - 78,67% 66 12,04% 

8 bardzo wysoka 78,93% - 85,17% 38 6,93% 

9 najwyższa 85,75% - 100% 22 4,01% 
 

Różnica między najwyższą (100,00%) a najniższą (18,00%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w szkołach wynosi 82,00 %, czyli jest wysoka. 

 

Dla ułatwienia analizy rozkładu wyników w województwie mazowieckim z egzaminu 

maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przygotowano tabelę 

staninową, biorąc pod uwagę średnie w ujęciu procentowym uzyskane przez populację 

zdających w poszczególnych powiatach. 
 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 
Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy Przedziały 

procentowe 
Powiaty 

1 najniższa 45,66%-57,53% ostrołęcki, szydłowiecki, 

2 bardzo niska 59,65%-60,17% ostrowski, warszawski zachodni, mławski 

3 niska 60,45%-61,80% łosicki, grójecki, grodziski, płocki, M. Siedlce 

4 poniżej średniej 62,04%-64,18% wyszkowski, lipski, pułtuski, garwoliński, 
sierpecki, M. Radom, żuromiński 
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5 średnia 64,22%-65,09% białobrzeski, makowski, żyrardowski, 
zwoleński, wołomiński, kozienicki, legionowski, 

radomski 

6 powyżej średniej 65,76%-67,85% ciechanowski, przysuski, pruszkowski, miński, 
przasnyski, M. Płock, sokołowski, 

7 wysoka 68,52%-71,12% M. Ostrołęka, nowodworski, węgrowski, 
sochaczewski, gostyniński 

8 bardzo wysoka 71,35%-74,06% płoński, M. Warszawa, otwocki 

9 najwyższa 74,46% piaseczyński 

 

 

 Różnica między najwyższą (74,46%) a najniższą (45,56%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w powiatach wynosi 28,90%, czyli jest dość duża. 

Z informacji zawartych w powyższej tabeli wynika, że najlepsze wyniki uzyskali 

absolwenci szkół powiatu piaseczyńskiego. 
 

 
 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 

 Do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło w 2013 roku 40 730 osób, co 

stanowiło 5,83% wszystkich zdających egzamin maturalny w województwie mazowieckim. W tej 

grupie język angielski wybrany jako przedmiot obowiązkowy zdawało 40 207 osób, 12 629 osób 

wybrało język angielski jako przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny na poziomie podstawowym zdawało 40 557 abiturientów, na poziomie 

rozszerzonym 12 176, a na poziomie dwujęzycznym 103 absolwentów. 

 Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym okazał się dla zdających 

łatwy (łatwość 0,7).  

37 521 zdających (95,15 %) uzyskało z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego co najmniej 

30% punków, a 1 913  (4,85 %) nie spełniło tej normy. 

 Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla zdających 

łatwy (łatwość 0,7). 

 Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym 

okazał się dla absolwentów liceów ogólnokształcących dużo łatwiejszy niż dla absolwentów 

liceów profilowanych i techników. 

 

 Poziom podstawowy 

 piszący egzamin maturalny z języka angielskiego lepiej radzili sobie z zadaniami zamkniętymi 

w części Rozumienie tekstu czytanego, niż z zadaniami w części Rozumienie ze słuchu, 

 zdający w większości dobrze radzili sobie z przekazaniem informacji w krótkiej i dłuższej 

formie użytkowej, choć u sporej liczby zdających duża ilość błędów językowych  

i ortograficznych zaburzała komunikację i przekazane informacje były niezrozumiałe dla 

odbiorcy, 

 gorzej, niż przekazanie informacji, wypadło kryterium poprawności językowej, co świadczy 

o problemach zdających z formułowaniem samodzielnego tekstu, 

 zdający mieli trudności z realizacją poleceń do zadań ze względu na zbyt ubogą leksykę oraz 

stosowanie wyrazów nieistniejących w języku angielskim. 

 

 Poziom rozszerzony 

 maturzyści bardzo przemyślanie dokonywali wyboru poziomu egzaminu maturalnego, co 

potwierdzają bardzo dobre wyniki osiągnięte na tym poziomie przez tegorocznych 

abiturientów. 
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 tworzenie wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym nie sprawiło zdającym większych 

trudności; dobrze wypadła realizacja rozprawki, gorzej opisu, który często przybierał formę 

opowiadania. 

 tegoroczni maturzyści dobrze radzili sobie z realizacją kryterium kompozycji i treści 

zwłaszcza w rozprawce, w której istotne jest postawienie prawidłowej tezy, dokonanie 

dwustronnej argumentacji czy wyrażanie własnej opinii, 

 liczba prac niezgodnych z tematem była zdecydowanie mniejsza, niż w latach ubiegłych, 

 zdający mieli większe problemy z zadaniami gramatycznymi czyli z rozpoznawaniem  

i poprawnym stosowaniem słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych (zadania 1. i 2.), 

niż z wypowiedzią pisemną. 

 

 Ze względu na rokrocznie pojawiające się błędy maturzystów, należy zwrócić uwagę na: 

 prace niesamodzielnie (w tym roku, ze względu na niesamodzielność wykonania zadań w 

arkuszu, unieważniono egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym 13 

abiturientom), 

 przenoszenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karty odpowiedzi, 

 zaznaczanie (na poziomie rozszerzonym) wybranego tematu wypowiedzi pisemnej. 


