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1. Podstawowe dane statystyczne 
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 
z historii, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

 

Liczba 
zdających 

 
 
 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
az

em
 

L
ic

zb
a 

un
ie

w
aż

n
ie

ń
 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
913 1527 2440 - 

Liceum 

profilowane 
34 8 42 - 

Technikum 153 29 182 - 

Liceum 

uzupełniające 
6 0 6 - 

Technikum 

uzupełniające 
1 0 1 - 

Razem 1 107 1564 2671 - 
 

 

 Dane w tabeli dotyczą tylko tych zdających, którzy przystąpili do egzaminu matural-

nego w 2013 roku po raz pierwszy i zdawali egzamin w wersji standardowej.  

W 2013 roku historia na egzaminie maturalnym mogła być zdawana jako przedmiot dodat-

kowy, co miało ogromny wpływ na wybór tego przedmiotu. 

Egzamin maturalny z historii na Mazowszu zdawało 2671 absolwentów szkół ponadgimna-

zjalnych. Wśród tych absolwentów aż 91,35% stanowili uczniowie, którzy ukończyli licea 

ogólnokształcące. Absolwenci liceów profilowanych, którzy wybrali historię na egzaminie 

maturalnym stanowili 1,6% zdających ten przedmiot, a absolwenci techników stanowili 6,8%. 

Jedynie 0,25% zdających historię na maturze stanowili absolwenci liceów i techników uzu-

pełniających. 

W porównaniu z zeszłym rokiem zwiększył się udział absolwentów techników, którzy wybra-

li historię na egzaminie maturalnym, a udział absolwentów liceów ogólnokształcących utrzy-

mał się na tym samym poziomie. 

Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym zdawało 59% ogółu zdających,  

a zatem większość wybierających ten przedmiot. Tendencja ta utrzymuje się od 2007 roku.  

Do egzaminu maturalnego z historii przystąpili także ubiegłoroczni maturzyści, którzy chcieli 

poprawić swój wynik – 46 pisało poziom podstawowy, a 130 poziom rozszerzony. 

Pięć osób, którym udokumentowane, szczególne sytuacje losowe lub zdrowotne uniemożliwi-

ły przystąpienie do egzaminu w terminie majowym, zdawało egzamin maturalny z historii  

w czerwcu – wszystkie na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu maturalnego z historii         

w maju przystąpiły także dwie osoby niewidome i dwie osoby niesłyszące. Dla tych zdają-

cych  przygotowano osobne arkusze. 

Egzamin maturalny z historii w języku francuskim pisało trzech maturzystów. 
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2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 
 
Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 
 

 W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza 

dla poziomu podstawowego. 

 

Numer zadania 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3 4A 4B 5 6 7 8A 8B 

Maksymalna punk-
tacja za zadanie 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 

Łatwość zadania 0,41 0,28 0,83 0,48 0,46 0,70 0,52 0,21 0,68 0,70 0,31 0,44 0,54 0,51 

Numer zadania 8C 9 10A 10B 10C 11A 11B 12A 12B 12C 13A 13B 13C 14A 

Maksymalna punk-
tacja za zadanie 

1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,48 0,58 0,50 0,48 0,61 0,13 0,64 0,52 0,21 0,60 0,79 0,52 0,45 0,75 

Numer zadania 14B 14C 15A 15B 15C 15D 15E 15F 16 17 18A 18B 19A 19B 

Maksymalna punk-
tacja za zadanie 

1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 1 2 1 1 

Łatwość zadania 0,90 0,89 0,61 0,55 0,50 0,74 0,70 0,48 0,32 0,49 0,35 0,73 0,52 0,63 

Numer zadania 19C 20 21A 21B 21C 22 23 24A 24B 24C 25A 25B 25C 26A 

Maksymalna punk-
tacja za zadanie 

1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 

Łatwość zadania 0,48 0,87 0,46 0,42 0,51 0,51 0,52 0,29 0,34 0,68 0,38 0,93 0,59 0,70 

Numer zadania 26B 26C 26D 27 28 29A 29B 29C 30A 30B 31    
Maksymalna punk-
tacja za zadanie 

1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 
   

Łatwość zadania 0,57 0,39 0,47 0,78 0,61 0,41 0,66 0,36 0,38 0,66 0,52    
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Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 
 

Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 11A bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

1A, 1B, 2B, 2C, 4A, 6, 7, 8C, 

10B, 12B, 13C, 15F, 16, 17, 

18A, 19C, 21A, 21B, 24A, 

24B, 25A, 26C, 26D, 27, 28, 

29A, 29C, 30A 

trudne 

0,50 – 0,69 

3, 4B, 8A, 8B, 9, 10A, 10C, 

11B, 12A, 12B, 12C, 13B, 

15A, 15B, 15C, 19A, 19B, 

21C, 22, 23, 24C, 25C, 26B, 

29B 

umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 
2A, 2D, 5, 13A, 14A, 14C, 

15D, 15E, 18B, 20, 26A 
łatwe 

0,90 – 1,00 
14B, 25B, 31 

 
bardzo łatwe 

 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego dominowały zadania/części zadań  

trudne i umiarkowanie trudne, za które zdający mógł otrzymać 79 punktów na 100 możliwych 

do uzyskania za rozwiązanie całego arkusza. Zadania w arkuszu dla poziomu podstawowego 

dobrze różnicowały zdających. Warto podkreślić, że wskaźniki łatwości dla zadań z poziomu 

podstawowego w województwie mazowieckim i w kraju są zbieżne lub bardzo podobne.       

W arkuszu tylko jedno zadanie okazało się dla zdających bardzo trudne, a trzy bardzo łatwe. 

Najwięcej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania 11B (wskaźnik łatwości – 0,13), 

w którym musieli, w celu podania właściwej nazwy przywileju nadanego Krakowowi, wy-

szukać w tekście informacje dotyczące obowiązku składowania towarów przez kupców przy-

bywających do miasta. Zdający najczęściej błędnie podawali nazwy przywilejów szlachecki, 
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nie biorąc pod uwagę podanej wiadomości o tym, że przywilej otrzymało miasto. Zdającym 

sprawiło także dużo problemów rozwiązanie zadań 4A oraz 12B,  w których należało rozpo-

znać zjawiska historyczne, wykazując się umiejętnością uogólnienia informacji zawartych     

w tekstach źródłowych. Zadanie 4B dotyczyło dziejów starożytnego Rzymu (triumf), a zada-

nie 12B problemu tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej (konfederacja warszawska). Warto 

podkreślić, że informacje na temat zagadnień, których dotyczyły oba zadania pojawiają się     

w podręcznikach już na poziomie gimnazjum. Dowodzi to braku fundamentalnej wiedzy hu-

manistycznej wielu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei najłatwiejsze dla zdają-

cego okazało się zadanie 31. polegające na odczytaniu informacji ze źródła statystycznego. 

Zdecydowana większość zdających stwierdziła, że w Polsce i Jugosławii  w latach 1975–1977 

struktura własności ziemi najbardziej różniła się od modelu radzieckiego. 

 

 

 
Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 
 

 W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza 

dla poziomu rozszerzonego. 

 

Numer zadania 1 2 3 4 5A 5B 6 7 8A 8B 9 10A 10B 11 12A 

Maksymalna 
punktacja za 
zadanie 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,42 0,61 0,63 0,73 0,55 0,62 0,87 0,52 0,92 0,50 0,75 0,78 0,59 0,58 0,71 

Numer zadania 12B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Maksymalna 
punktacja za 
zadanie 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Łatwość zadania 0,60 0,42 0,48 0,80 0,71 0,57 0,80 0,88 0,55 0,58 0,75 0,77 0,34 0,88 0,45 

 

 

Dane te ilustruje wykres przedstawiony na następnej stronie. 
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Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 – bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
1, 13, 14, 24, 26 

 
trudne 

0,50 – 0,69 
2, 3, 5A, 5B, 7, 8B, 10B, 11, 

12B, 17, 20, 21 
umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 
4, 6, 9, 10A, 12A, 15, 16, 18, 

19, 22, 23, 25 
łatwe 

0,90 – 1,00 8A bardzo łatwe 

 

 Wśród zadań części I arkusza dla poziomu rozszerzonego dominowały zadania umiar-

kowanie trudne oraz łatwe. Za ich rozwiązanie można było otrzymać 50% punktów możli-

wych do uzyskania za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego. Żadne zadanie z ar-

kusza dla poziomu rozszerzonego nie okazało się bardzo trudne, a jedno zadanie było dla ma-

turzystów bardzo łatwe. Podobnie jak w przypadku arkusza dla poziomu podstawowego 

wskaźniki łatwości dla poszczególnych zadań w województwie mazowieckim i w kraju są 

zbieżne lub bardzo podobne. Najtrudniejsze dla zdających egzamin maturalny z historii na 

poziomie rozszerzonym okazało się zadanie 24., w którym proszono o dokonanie porównania 

charakteru działań zbrojnych w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz wskaza-

nie przyczyny zauważonych różnic. Zdający najczęściej nie wiedzieli, że w ramach represji 

po upadku powstania listopadowego doszło do likwidacji Armii Królestwa Polskiego i nie 

łączyli z tą decyzją władz rosyjskich różnic zauważonych w treści map przedstawiających 

przebieg powstań.  
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Od pierwszego egzaminu zewnętrznego w 2005 r. zadanie rozszerzonej odpowiedzi 

jest  jednym z najtrudniejszych w całym arkuszu z historii dla poziomu rozszerzonego, gdyż 

sprawdza umiejętność całościowego wyjaśniania problemów historycznych, przedstawiania 

własnych sądów, posługiwania się terminologią historyczną, dokonywania odpowiedniej se-

lekcji informacji, a także sprawnego posługiwania się językiem polskim. W tym roku zdający 

pisali wypracowania zintegrowane z tematem przewodnim części drugiej arkusza dla pozio-

mu rozszerzonego – Żołnierze i dowódcy w konfliktach zbrojnych od starożytności i do XX w. 

Pierwszy temat był poświęcony charakterystyce i ocenie działalności zakonu krzyżackiego 

nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w. Zdający, którzy wybrali temat drugi pisali             

o udziale żołnierzy polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceniali  

wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski. Należy z radością odnotować 

większą liczbę piszących, którzy wykazali się umiejętnością konstruowania logicznej, spój-

nej, bogatej w argumenty wypowiedzi. Poziom łatwości wypracowania wyniósł 0, 45.  

W poniższej tabeli (wykresie) przedstawiono przyporządkowanie wyników zadania 

rozszerzonej odpowiedzi tegorocznych maturzystów do tzw. poziomów, zgodnie z którymi 

dokonywana jest holistyczna ocena wypracowania. Warto zwrócić uwagę, że 19% zdających 

napisało wypracowania, które przyporządkowano do czwartego poziomu, a zatem ocenione – 

od 16 do 20 punktów. W tym roku aż 51 wypracowań zostało ocenionych przez egzaminato-

rów na maksymalną liczbę punktów – 20. Nadal jednak bardzo dużo wypracowań, aż 36% 

spełnia jedynie wymagania  dla pierwszego poziomu. 

 
 Liczba    

punktów 
Liczba     

wypracowań 
 0 71 

Po
zi

om
 I 

1 101 

2 131 

3 126 

4 120 

5 115 

Po
zi

om
 II

 6 72 

7 83 

8 91 

9 60 

10 72 

Po
zi

om
 II

I 11 62 

12 64 

13 59 

14 64 

15 112 

Po
zi

om
 IV

 16 71 

17 79 

18 77 

19 37 

20 51 

 
 
 
 
 



 8 

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 
 

Poziom podstawowy 
 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy wykres. 

 

 
 

 Dane statystyczne (w procentach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie podsta-

wowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 53,20 

Mediana 53,00 

Dominanta 54,00 

Odchylenie standardowe 16,17 

Wynik najniższy 10,00 

Wynik najwyższy 94,00 

Rozstęp 84,00 

 

 Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających historię na poziomie podstawo-

wym wynosi 53,20 na 100 punktów możliwych do uzyskania.  

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających historię na poziomie podstawowym jest 

zatem wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za rozwiąza-

nie wszystkich zadań tego arkusza. 

 W województwie mazowieckim żaden zdający historię na poziomie podstawowym nie uzy-

skał maksymalnej liczby punktów. 
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Poziom rozszerzony 
 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 

 

 
  

Dane statystyczne (w procentach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 

zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 57,50 

Mediana 56,00 

Dominanta 56,00 

Odchylenie standardowe 21,45 

Wynik najniższy 4,00 

Wynik najwyższy 100,00 

Rozstęp 96,00 

 

 Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających historię na poziomie rozszerzo-

nym wynosi 28,60, co stanowi 57,50% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie 

wszystkich zadań tego arkusza. Warto przypomnieć, że egzamin z historii na poziomie roz-

szerzonym zdawało więcej osób niż na poziomie podstawowym. Dwudziestu czterem laurea-

tom i finalistom olimpiady historycznej z województwa mazowieckiego, zwolnionym z eg-

zaminu przyznano maksymalną liczbę punktów – 50. 

Maksymalną liczbę punktów za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego otrzymało 

pięciu zdających. 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu matural-
nego z historii dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół

* 

 

Wyniki 
egzaminu 

Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających  
historię na poziomie 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum ogólnokształcące 54,57 57,95 

Liceum profilowane 44,38 37,50 

Liceum uzupełniające 32,33 0,00 

Technikum 47,62 38,90 

Technikum uzupełniające 71,00 0,00 

Razem 56,60 57,04 
* 
 wyniki dla tegorocznych absolwentów 

 Na średnie wyniki uzyskane przez zdających z poszczególnych typów szkół istotny 

wpływ miała liczba zdających, na przykład egzamin na poziomie podstawowym zdawał tylko 

1 absolwent technikum uzupełniającego, podczas gdy ten sam egzamin w liceach ogólno-

kształcących zdawało 913 absolwentów. 

 
Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu z historii 

uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy
* 

 

Dzielnica 

Średni wynik procentowy 
dla poziomu 

podstawowego rozszerzonego 
średnia l. 

uczniów 

średnia l. uczniów 

Warszawa - Bemowo 54,56 9 32,00 3 

Warszawa - Białołęka 65,67 6 82,00 1 

Warszawa - Bielany 51,92 37 57,66 58 

Warszawa - Mokotów 52,71 62 57,59 148 

Warszawa - Ochota 55,22 23 63,21 58 

Warszawa - Praga Południe 50,12 60 47,66 76 

Warszawa - Praga Północ 47,81 21 56,72 39 

Warszawa - Rembertów 69,00 1 71,43 7 

Warszawa - Śródmieście 55,25 56 68,36 304 

Warszawa - Targówek 54,84 19 38,00 15 

Warszawa - Ursus 49,00 2     

Warszawa - Ursynów 53,63 8 62,48 29 

Warszawa - Wawer 47,14 14 43,54 13 

Warszawa - Wesoła     53,00 2 

Warszawa - Wilanów 57,00 5 44,40 5 

Warszawa - Wola 54,10 71 57,42 142 

Warszawa - Żoliborz 54,74 23 61,26 43 
* 
 wyniki dla tegorocznych absolwentów 
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Na średnie wyniki uzyskane przez zdających ze szkół w poszczególnych dzielnicach War-

szawy istotny wpływ miała liczba zdających, na przykład na terenie Białołęki poziom rozsze-

rzony zdawał tylko 1 absolwent, a w dzielnicy Śródmieście 304. O średnim wyniku dla po-

ziomu podstawowego dla dzielnicy Rembertów zdecydował wynik uzyskany przez jednego 

zdającego.  

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu z historii 

uzyskane przez zdających ze szkół w powiatach województwa mazowieckiego zostały podane 

z normami staninowymi dla wyników w powiatach. 

 

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z historii  

w 2013 roku w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidual-

nych – tak zwaną kartę wyników matury. Ponadto, dla województwa mazowieckiego zosta-

ły opracowane skale staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach i w powiatach.  

 
Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

Karta wyników matury 2013 – historia na poziomie podstawowym 
 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Wyniki 
na świadectwie 

 

Procent zdających, którzy uzyskali wyniki 
w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

w kraju 

1 najniższa 0% – 25% 4 

2 bardzo niska 26% – 31% 7 

3 niska 32% – 39% 12 

4 poniżej średniej 40% – 47% 17 

5 średnia 48% – 56% 20 

6 powyżej średniej 57% – 65% 17 

7 wysoka 66% – 73% 12 

8 bardzo wysoka 74% – 80% 7 

9 najwyższa 81% – 100% 4 

 
Karta wyników matury 2013 –historia na poziomie rozszerzonym 

 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Wyniki 
na świadectwie 

 

Procent zdających, którzy uzyskali wyniki 
w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

w kraju 

1 najniższa 0% – 20% 4 

2 bardzo niska 21% – 26% 7 

3 niska 27% – 36% 12 

4 poniżej średniej 37% – 46% 17 

5 średnia 47% – 58% 20 

6 powyżej średniej 59% – 70% 17 

7 wysoka 71% – 80% 12 

8 bardzo wysoka 81% – 88% 7 

9 najwyższa 89% – 100% 4 
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 Normy staninowe dla wyników indywidualnych egzaminu maturalnego z historii po-

zwalają odnieść wynik indywidualny każdego zdającego do wyników uzyskanych przez po-

zostałych zdających ten egzamin w kraju. Jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza dla poziomu 

rozszerzonego uzyskał 73% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale  

71% – 80 %, czyli w klasie siódmej. Oznacza to, że wynik ten jest wysoki i uzyskało go  

w kraju około 12% zdających. . 

 
Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego  

 
Poziom podstawowy 

 
Klasa 

(stanin) 
Nazwa 
klasy 

Przedziały 
procentowe 

Liczba 
szkół 

Procent 
szkół 

1 najniższa 12,00 – 26,67 14 4 

2 bardzo niska 26,68 – 34,00 27 7 

3 niska 34,10 – 41,60 44 12 

4 poniżej średniej 41,70 – 48,38 64 17 

5 średnia 48,39 – 55,00 76 20 

6 powyżej średniej 55,10 – 61,33 59 16 

7 wysoka 61,34 – 68,00 46 12 

8 bardzo wysoka 68,10 – 77,86 27 7 

9 najwyższa 77,87 – 93,00 17 5 

 

Poziom rozszerzony 
 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Przedziały 
procentowe 

Liczba 
szkół 

Procent 
szkół 

1 najniższa 8,00 – 18,00 10 4 

2 bardzo niska 18,10 – 28,00 19 7 

3 niska 28,10 – 36,00 33 13 

4 poniżej średniej 36,10 – 45,00 44 17 

5 średnia 45,10 – 54,00 53 20 

6 powyżej średniej 54,10 – 63,00 44 17 

7 wysoka 63,10 – 72,00 32 12 

8 bardzo wysoka 72,10 – 79,90 16 6 

9 najwyższa 80,00 – 88,00 9 3 
                                                 *)  obliczone dla średnich arytmetycznych wyników  uzyskanych  w szkołach 

  

             Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym  

z historii pozwalają odnieść wynik uzyskany w danej szkole do wyników uzyskanych na tym 

egzaminie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. Jeżeli w danej szkole  

ponadgimnazjalnej średnia wyników absolwentów zdających historię na poziomie rozszerzo-

nym wynosi 69%, to wynik tej szkoły mieści się w przedziale 63,10% – 72,00%, czyli w kla-

sie siódmej. Oznacza to, że wynik ten jest wysoki i uzyskało go ok. 12% szkół województwa 

mazowieckiego. 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu z historii 

uzyskane przez zdających w powiatach województwa mazowieckiego 
 

Historia Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
 liczba  

absolwentów 

średni wy-

nik % 

liczba 

absolwentów 

średni wy-

nik % 

białobrzeski 3 55,67     

ciechanowski 28 55,54 36 54,61 

garwoliński 17 60,00 19 59,47 

gostyniński 12 55,25 4 54,50 

grodziski 14 47,86 9 49,11 

grójecki 20 61,65 15 57,87 

kozienicki 7 61,71 8 57,50 

legionowski 17 55,88 9 49,33 

lipski 8 49,25 4 59,00 

łosicki 7 52,57 6 58,33 

M. Ostrołęka 24 56,29 25 59,12 

M. Płock 70 56,57 38 62,26 

M. Radom 63 52,92 100 53,82 

M. Siedlce 53 44,19 74 47,78 

M. St. Warszawa 417 53,07 943 60,33 

makowski 5 42,80 2 38,00 

miński 23 53,52 26 52,69 

mławski 26 47,31 13 46,62 

nowodworski 12 55,08 5 43,20 

ostrołęcki 2 41,00     

ostrowski 24 47,92 7 66,29 

otwocki 19 55,00 19 44,74 

piaseczyński 19 52,47 21 58,38 

płocki 6 61,00 4 70,50 

płoński 29 65,10 17 52,71 

pruszkowski 13 55,38 28 48,86 

przasnyski 7 55,29 5 56,40 

przysuski 4 44,50 5 52,00 

pułtuski 9 47,11 10 45,00 

radomski 9 53,89 9 48,89 

sierpecki 7 46,29 9 50,22 

sochaczewski 19 47,11 18 50,89 

sokołowski 6 60,00 10 56,80 

szydłowiecki 2 55,50 8 54,00 

warszawski zachodni 13 51,69     

węgrowski 20 50,00 10 62,40 

wołomiński 19 43,89 11 27,27 

wyszkowski 17 60,47 19 57,58 

zwoleński 6 54,00 5 72,00 

żuromiński 3 69,00 5 54,40 

żyrardowski 21 54,19 6 44,00 
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4. Podsumowanie i wnioski 
 Egzamin maturalny z historii zdawało łącznie 2671 tegorocznych absolwentów, co 

stanowi 6% ogółu zdających po raz pierwszy egzamin maturalny.  

 Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym zdawało więcej osób niż na 

poziomie podstawowym. Wśród zdających egzamin maturalny z historii dominują ab-

solwenci liceów ogólnokształcących. 

 Egzamin maturalny z historii najlepiej napisali absolwenci liceów ogólnokształcących. 

 Analiza wyników uzyskanych przez tegorocznych maturzystów skłania do następują-

cych wniosków: 

 zdający nie mieli problemów z analizą danych statystycznych i odczytywaniem  

informacji ze źródeł genealogicznych, 

 w arkuszu dla poziomu podstawowego najwięcej trudności sprawiły zadania, które 

sprawdzały znajomość faktów historycznych w połączeniu z umiejętnością uogól-

nienia informacji odczytanych z tekstów źródłowych,  

 w arkuszu dla poziomu rozszerzonego najwięcej trudności sprawiały zadania,  

które sprawdzały umiejętność formułowania przejrzystej i logicznie skonstruowa-

nej wypowiedzi pisemnej oraz analizy treści mapy (rozwijanie tych umiejętności 

pozostaje wciąż wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli), 

 w arkuszu dla poziomu rozszerzonego zwraca uwagę większa liczba wypracowań 

ocenionych na maksymalną liczbę punktów niż w ubiegłym roku – większość prac 

jest na temat, posiadają właściwą konstrukcję i pojawiają się w nich odwołania do 

historiografii. 

 Historia to jeden z najtrudniejszych przedmiotów maturalnych. Bez znajomości pod-

staw geografii, historii sztuki, historii literatury, filozofii i logiki trudno zdającym 

rozwiązać arkusze maturalne z tego przedmiotu. Egzamin z historii odsłania nie tylko 

poziom wiedzy historycznej, ale także poziom wiedzy ogólnej i umiejętność władania 

językiem ojczystym. Należy podkreślić, że zagadnienia stanowiące przedmiot rozwa-

żań w wypracowaniach maturalnych zawsze stanowią kanon w treściach podręczni-

ków szkolnych, a ich omówienie na lekcjach jest obowiązkiem każdego nauczyciela. 

Wynik egzaminu zależy jednak w największej mierze od zdającego, od jego zaanga-

żowania w przyswajaniu wiedzy i ćwiczeniu umiejętności posługiwania się zbiorem 

informacji, a istotną rolę odgrywa także dyspozycja intelektualna zdającego w dniu 

egzaminu i umiejętność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.  

 


