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 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
 
Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z języka niemieckiego (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 1 081 965 475 20 2 541 

Liceum profilowane 76 16 3  95 

Liceum uzupełniające 17 1   18 

Technikum 580 98 14  692 

Technikum uzupełniające 8    8 

RAZEM 1 762 1 080 492 20 3  092 
 

 

 W 2013 r. do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przystąpiło 3092 abiturientów. 

Tegoroczni abiturienci to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących (2541) oraz 

techników (692). 

 1592 abiturientów, głównie z liceów ogólnokształcących, wybrało język niemiecki jako 

przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym  zdawało 492 absolwentów. 

 20 abiturientów przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie 

dwujęzycznym. 

 Do sesji w terminie dodatkowym (czerwiec) przystąpiło 3 abiturientów. 

 
Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka 

niemieckiego 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 981 94,06%  
Liceum profilowane 59 80,82%  
Liceum uzupełniające 455 79,82%  
Technikum  4 26,67%  
Technikum uzupełniające 6 75,00% 

RAZEM  1 505 88,06% 
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Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego 
 z języka niemieckiego 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 62 5,94%  
Liceum profilowane 14 19,18% 

Technikum  115 20,18% 

Liceum uzupełniające 11 73,33% 

Technikum uzupełniające 2 25,00% 

RAZEM  204 11,94% 
 

 1505 absolwentów (88,06%) uzyskało nie mniej niż 30% punktów, natomiast 204 

(11,94%) nie uzyskało 30% punktów. Najlepiej pod tym względem wypadli zdający w 

liceach ogólnokształcących, w których zdawalność wyniosła 94,06%  na poziomie 

podstawowym a najgorzej absolwenci liceów uzupełniających, w których aż 73,33% 

zdających nie uzyskało 30% punktów. Porównując wyniki w liceach profilowanych i 

technikach okazało się, że licea profilowane wypadły tylko o 1 punkt procentowy  lepiej 

niż technika. 
 
 
 
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 
1.1, 1.2, 1.4, 2.5, 3.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7-popr.,8-popr.  
16 

Średnio łatwe 0,5-0,69 

2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.7, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8-inf.2,  

8-forma, 8-bog. 

18 

Łatwe 0,7-0,89 
1.3, 1.5, 2.2, 3.3, 3.5, 4.7, 7-inf.2, 7-

inf.3, 7-inf.4, 8-inf.1, 8-inf.3, 8-inf.4 
12 

Bardzo łatwe 0,9-1 7-inf. 1 1 

 

Zadania na poziomie podstawowym okazały się dla zdających średnio łatwe (łatwość 

0,59). Zadania trudne  i średnio łatwe stanowiły 72,3%, a zadania łatwe 25,5% zadań w 

arkuszu. Nie było zadań bardzo trudnych. 

W części Rozumienie słuchanego tekstu najtrudniejsze okazało się zadanie 1.2., w 

którym zdających wprowadziło w błąd pytanie „Wie ist es dazu gekommen, dass du in 

Deutschland beim Radio gearbeitet hast?” Zdający nie wysłuchali uważnie odpowiedzi, która 

precyzowała czas pracy Alfreda w radio (po studiach, a nie w czasie studiów). Pozostałe 

zadania w tej części arkusza okazały się być średnio łatwe i łatwe. 

W części    Rozumienie pisanego tekstu  9 na 20 zadań było dla zdających trudnych, 10 

średnio łatwych i jedynie 1 zadanie było łatwe. Całe zadanie 5 należało do najtrudniejszych w 

tej części arkusza a najtrudniejsze okazały się zadania 5.1 i 5.5. W zadaniu 5.1 należało podać 

przyczynę braku czasu na sen Agnieszki Brugger. Słownictwo i zwroty w akapicie będącym 

odpowiedzią na to pytanie było dość trudne (np. Manchmal habe ich mir die eine oder andere 

Vorlesung an der Uni gespart…….) bez zrozumienia pojedynczych słów odpowiedź była 

niemożliwa. W zadaniu 5.5 zdający musieli zrozumieć zwrot ihre beiden Welten nie tylko 

leksykalnie, ale powinni zrozumieć znaczenie tych słów w odniesieniu do życia autorki. 

Najłatwiejsze w tej części arkusza okazało się zadanie 4.7 (dopasowanie nagłówka do tekstu). 

Zdający dobrze skojarzyli zwrot tägliche Hygiene ze słówkiem Händewaschen i prawidłowo 

dopasowali nagłówek. 
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Część Wypowiedź pisemna, zawierała dwa zadania otwarte. 

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

się zadaniem łatwym. W zadaniu tym była oceniana przede wszystkim komunikatywność, a w 

mniejszym stopniu poprawność językowa. Zdający mieli większe lub mniejsze problemy z 

przekazaniem informacji podanych w poleceniu w języku polskim. Najłatwiejsze okazało się 

przekazanie informacji 1 o zorganizowaniu koncertu (łatwość 0,91). Liczne błędy językowe 

obniżyły  wskaźnik łatwości dotyczący poprawności językowej (łatwość 0,47). 

Nieco trudniejsze było zadanie 8. – napisanie dłuższego tekstu użytkowego (łatwość 

0,63). Zadaniem zdającego było zredagowanie listu prywatnego uwzględniającego określony 

limit słów oraz wymogi tej formy wypowiedzi. Najłatwiejsze okazało się przekazanie 

wszystkich informacji, jedynie informacja 2 była dla zdających nieco trudniejsza, gdyż 

musieli uzasadnić potrzebę sięgania po zdrową żywność i regularnego spożywania posiłków. 

Zdający omijali często drugą część informacji. Najtrudniejsza w zadaniu 8. była realizacja 

kryterium poprawności językowej (łatwość 0,40). Zdający mieli problemy z poprawnym 

stosowaniem czasów przeszłych (koniecznych do zrealizowania trzech pierwszych 

informacji). Najczęściej występujące błędy dotyczyły użycia czasów, rodzajnika, szyku 

zdania. Równie trudne okazało się kryterium bogactwa językowego (łatwość 0,53). Wielu 

zdających stosowało proste konstrukcje leksykalno-gramatyczne i wykazało się ubogim 

słownictwem. 

 
 
 
 

Poziom rozszerzony 
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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, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 3-popr. 6 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.4, 2.3 2 

Łatwe 0,7-0,89 1.1, 1.5, 3-treść, 3-komp., 3-bog. 5 

Bardzo łatwe 0,9-1 2.4 1 

 

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

trudna. (6 zadań na 14). Zadania średnio łatwe, łatwe i bardzo łatwe stanowiły 50%, a zadania 

trudne 42,8% zadań w arkuszu. Nie było zadań bardzo trudnych. 

Oba zadania  otwarte w części Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych miały 

podobny wskaźnik łatwości (0,57 i 0,55). Najłatwiejsze okazało się zadanie 2.4, w którym 

zdający bez trudu uzupełnili lukę i prawidłowo po liczebniku wstawili rzeczownik dotyczący 

jednostki czasu (nach zehn Minuten) odrzucając pozostałe rzeczowniki z ramki „Grill” i 

„Toaster” jako zupełnie nie pasujące. 

Część Wypowiedź pisemna zawierała zadanie polegające na napisaniu tekstu własnego na 

określony temat. Zadanie to miało wskaźnik łatwości 0,73 i 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. Większość zdających decydowała się na napisanie 

rozprawki, rzadziej wybierano opis i opowiadanie. Podobnie jak na poziomie podstawowym, 

tak i na poziomie rozszerzonym, najtrudniejsza była realizacja kryterium poprawności 
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językowej w zadaniu 3.4. (łatwość 0,49). Zdający mieli wykazać się słownictwem i 

strukturami gramatycznymi na poziomie zaawansowanym odpowiadającym wymogom danej 

formy. Zdający mieli jednak często problemy z poprawnym stosowaniem właściwych struktur 

leksykalno-gramatycznych oraz frazeologicznych. W pracach występowały liczne błędy 

językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, które miały wpływ nie tylko na poprawność 

językową ale również na kryterium bogactwa językowego, w którym liczyło się prawidłowe 

użycie struktur gramatycznych. 
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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 9.1, 9.3 2 

Średnio łatwe 0,5-0,69 
4.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.2, 6.3, 7.1, 

8.3,9.2 
9 

Łatwe 0,7-0,89 
4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.4, 6.4, 6.5, 7.2, 

7.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6 
16 

Bardzo łatwe 0,9-1 5.2, 6.1, 7.3 3 

 

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

łatwa. Zadania łatwe i bardzo łatwe stanowiły 63,3% a zadania trudne jedynie 6,6% zadań 

w arkuszu. Nie było zadań bardzo trudnych. 

 

W części Rozumienie ze słuchu zadanie 6. mówiące o podróży Amelii do Sri Lanki  

było w tej części arkusza najłatwiejsze (łatwość 0,87). Temat był  dla zdających ciekawy a 

wielokrotny wybór zastosowany w zadaniu nie sprawił zdającym problemu. Najtrudniejsze 

okazało się dla zdających zadanie 4. Chociaż i ono miało dosyć wysoki wskaźnik łatwości – 

0,75. W zadaniu 4.3 część abiturientów nie wysłuchała dokładnie tekstu, a kierowała się 

doświadczeniem co okazało się mylące. Chodziło o zastosowanie systemu ABS w motorach. 

W części Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-

gramatycznych najtrudniejsze było zadanie 9. (łatwość 0,62), które sprawdzało głównie 

znajomość gramatyki i leksyki. Najtrudniejsze było zadanie 9.3. Luka znajdowała się  w 

bardzo krótkim zdaniu, a podane do wstawienia słówka były przysłówkami, których 

znaczenia zdający nie rozróżnili prawidłowo.  

Również nieco problemów sprawiło zdającym zadanie 8.  Polegające na uzupełnieniu 

tekstu zdaniami. Czytając tekst i uzupełniając lukę należy uwzględnić nie tylko zdanie 

występujące przed luką, ale również zdanie następujące po niej. W tym zadaniu duże kłopoty 

mieli zdający z luką 8.3. 

 

  
 
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 

1 762 28,5 56,10 0,56 23,19 12,00 100,00 52,00 100,00 
 

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

Wynik średni w ujęciu procentowym za ten arkusz dla całego województwa wynosi 56,10%. 

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

26,10%. 
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Najniższy wynik (6 pkt) uzyskało  czterech zdających, 77 zdających uzyskało wynik 

maksymalny (50 pkt). Najwięcej zdających (77) otrzymało 100% punktów (modalna – wynik 

najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 26 punktów.  
 

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 1 081 65,36 

Liceum profilowane 76 40,33 

Liceum uzupełniające 17 25,88 

Technikum 580 42,02 

Technikum uzupełniające 8 41,75 

Razem 1 762 56,11 
   

 

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 28 39,64     

ciechanowski 153 57,52  otwocki 25 46,96  

garwoliński 45 46,13  piaseczyński 16 40,56  

gostyniński 10 43,60  płocki 15 42,53  

grodziski 7 51,71  płoński 14 57,14  

grójecki 26 53,31  pruszkowski 14 62,36  

kozienicki 24 54,46  przasnyski 87 51,74  

legionowski 5 61,20  przysuski 23 52,04  

lipski 11 43,91  pułtuski 4 52,00  

łosicki 2 29,50  radomski 41 51,61  

M. Ostrołęka 33 42,00  sierpecki 89 54,22  

M. Płock 54 48,44  sochaczewski 49 49,71  

M. Radom 163 57,13  sokołowski 10 75,30  

M. Siedlce 69 51,74  szydłowiecki 19 71,58  

M. St. Warszawa 442 68,64  warszawski 
zachodni 

2 61,50  

makowski 39 49,54  węgrowski 2 68,00  

miński 17 48,59  wołomiński 16 53,19  

mławski 34 55,91  wyszkowski 9 53,22  

nowodworski 5 64,40  zwoleński 2 47,50  

ostrołęcki 7 30,00  żuromiński 71 46,75  

ostrowski 64 45,06  żyrardowski 16 44,69  

 
Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 
Dzielnica Liczba zdających Średnia w 

% 

Warszawa - Bemowo 7 49,86  

Warszawa - Bielany 39 59,62  

Warszawa - Mokotów 57 75,82  

Warszawa - Ochota 31 71,45  

Warszawa - Praga 
Południe 

49 55,53  

Warszawa - Praga Północ 47 58,55  

Warszawa - Rembertów 2 82,00  

Warszawa - Śródmieście 88 82,38  

Warszawa - Targówek 51 76,22  

Warszawa - Ursus 4 41,50  

Warszawa - Ursynów 6 80,67  

Warszawa - Wawer 3 38,67  

Warszawa - Wesoła 2 92,50  

Warszawa - Wilanów 4 72,75  

Warszawa - Wola 37 60,46  

Warszawa - Żoliborz 15 58,27  

   

 

Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przygotowano skalę 
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staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 
 

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

 

Liczba zdających  39 227  
Stanin 
/klasa Nazwa klasy Przedziały 

procentowe Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 21% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo niska 22% - 29% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 30% - 39% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 poniżej średniej 40% - 49% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 50% - 61% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

6 powyżej średniej 62% - 75% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 76% - 89% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 90% - 97% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 

9 najwyższa 98% - 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%-75%, czyli w staninie szóstym, co oznacza, że jest to wynik w klasie powyżej średniej 

uzyskany przez ok. 17% 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 12% - 23% 15 3,66 

2 bardzo niska 24% - 28,33% 30 7,32% 

3 niska 29% - 37% 50 12,20% 

4 poniżej średniej 37,15% - 45% 70 17,07% 

5 średnia 45,33% - 55,67% 82 20% 

6 powyżej średniej 56% - 70,75% 70 17,07% 

7 wysoka 71% -88% 49 11,95% 

8 bardzo wysoka 88% - 97% 29 7,07% 

9 najwyższa 97,50% - 100% 15 3,66% 
 

 

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 niemieckiego 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 29,5% łosicki 

2 bardzo niska 30,0%-40,6% ostrołęcki, białobrzeski, piaseczyński 

3 niska 42,0%-44,7% M.Ostrołęka, płocki, 
gostyniński,lipski, żyrardowski 

4 poniżej średniej 45,1%-48,6% ostrowski, garwoliński, żuromiński, 
otwocki, zwoleński, M.Płock, miński 

5 średnia 49,5%-52,0% makowski, sochaczewski, radomski, 
grodziski, przasnyski, M. Siedlce, 
pułtuski, przysuski 

6 powyżej 
średniej 

53,2%-57,13% wołomiński, wyszkowski, grójecki, 
sierpecki, kozienicki, mławski, M. 
Radom 

7 wysoka 57,14%-62,4% płoński, ciechanowski, legionowski, 
warszawski zachodni, pruszkowski 

8 bardzo wysoka 64,4%-68,7% nowodworski, węgrowski, M.St. 
Warszawa 

9 najwyższa 71,6%-75,3% szydłowiecki, sokołowski 

 

 

 Różnica między najwyższą (75,3%) a najniższą (29,5%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w powiatach wynosi 45,8 %, czyli jest dość duża. 

Z analizy tej tabeli wynika, że najlepsze wyniki uzyskali absolwenci szkół  

 powiatów szydłowieckiego i sokołowskiego. 
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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 

492 36,21 72,42% 0,72 18,56% 16% 100% 76% 92% 

 

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 72,42%. 

Najniższy wynik (8 pkt) uzyskał jeden zdający, 13 zdających uzyskało wynik 

maksymalny (50 pkt). Najwięcej uczniów otrzymało 36,5 punktów (modalna – wynik 

najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 37,50 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 niemieckiego jest porównywalny do średniego wyniku dla 

województwa. W technikach wynik ten jest nieco niższy. 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat 
Liczba 

zdających 
Średnia w % Powiat 

Liczba 
zdających 

Średnia w % 

ciechanowski 21 64,29 pułtuski 1 35,00 

garwoliński 2 91,00 radomski 3 71,67 

grodziski 1 95,00 sierpecki 3 81,33 

grójecki 5 58,20 sochaczewski 16 64,81 

kozienicki 7 69,00 sokołowski 10 67,50 

legionowski 3 60,33 szydłowiecki 7 75,00 

makowski 7 45,71 węgrowski 1 84,00 

miński 5 69,60 wołomiński 4 63,50 

mławski 5 63,40 wyszkowski 1 74,00 

nowodworski 3 66,33 żuromiński 5 41,20 

ostrowski 6 78,17 żyrardowski 1 51,00 

otwocki 1 52,00 M. Ostrołęka 4 43,25 

piaseczyński 4 77,50 M. Płock 6 62,00 

płoński 5 86,80 M. Radom 50 72,86 

pruszkowski 2 93,00 M. Siedlce 14 61,36 

przasnyski 10 69,00 M. St. Warszawa 275 76,57 

przysuski 4 54,25    

 
Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 

Dzielnica 
liczba 

zdających 
wynik średni 

w % 
Dzielnica 

liczba 
zdających 

wynik 
średni w % 

Warszawa - Bemowo 1 62,00 Warszawa - 
Targówek 

25 75,64 

Warszawa - Bielany 12 71,58 Warszawa - 
Ursynów 

6 58,33 

Warszawa - Mokotów 40 75,70 Warszawa - 
Wawer 

1 62,00 

Warszawa - Ochota 17 79,82 Warszawa - 
Wesoła 

2 89,00 

Warszawa - Praga 
Południe 

21 68,62 Warszawa - 
Wilanów 

2 94,00 

Warszawa - Praga 
Północ 

14 74,14 Warszawa - 
Wola 

34 73,71 

Warszawa - Rembertów 1 61,00 Warszawa - 
Żoliborz 

11 90,45 

Warszawa - 
Śródmieście 

88 80,02 

Typ szkoły liczba 
zdających średnie wyniki w % 

Liceum ogólnokształcące 475 73,25 

Liceum profilowane 3 38,67 

Technikum 14 51,29 

Razem 492 72,42 
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Na podstawie wyników w skali procentowej  uzyskanych przez zdających egzamin maturalny 

z języka niemieckiego 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 5 011 

Stanin/klasa Nazwa 
klasy 

Przedziały 

procentowe Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 36% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo 

niska 
37% - 45% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 46% - 54% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 poniżej 

średniej 
55% - 64% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 65% - 75% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

 6 powyżej 

średniej 
76% - 84% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 85% - 91% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 bardzo 

wysoka 
92% - 96% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 

9 najwyższa 97% - 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. 
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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 15% - 33% 5 3,5% 

2 bardzo niska 35% - 40,5% 9 6,29% 

3 niska 41% - 51% 16 11,19% 

4 poniżej średniej 51,5% - 63% 25 17,48% 

5 średnia 63,33% - 74,67% 29 20,28% 

6 powyżej średniej 75% - 82,89% 24 16,78% 

7 wysoka 83% - 90% 18 12,59% 

8 bardzo wysoka 90,33% - 95% 11 7,69% 

9 najwyższa 96% - 100% 6 4,20% 
 

Różnica między najwyższą (100,00%) a najniższą (15,00%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w szkołach wynosi 85,00 %, czyli jest wysoka. 

 
W związku z małą liczbą zdających poziom rozszerzony w województwie mazowieckim 

nie obliczono norm staninowych dla wyników w powiatach. 

 
 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 

 Do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przystąpiło w 2013 roku 3092 osoby, co 

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

grupie język niemiecki wybrany jako przedmiot obowiązkowy zdawało 1762 osoby, 1592 osoby 

wybrały język niemiecki jako przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny na poziomie podstawowym zdawało 2842 abiturientów, na poziomie 

rozszerzonym 492, a na poziomie dwujęzycznym 20 absolwentów. 

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

średnio łatwy (łatwość 0,59).  

1505 zdających (88,06 %) uzyskało z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego co najmniej 

30% punków, a 204 (11,94 %) nie spełniło tej normy. 

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

odpowiednio cz. I średnio łatwa  (łatwość 0,62) i cz. II łatwa (łatwość 0,73).  

 Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i na poziomie 

rozszerzonym okazał się dla absolwentów liceów ogólnokształcących dużo łatwiejszy niż dla 

absolwentów liceów profilowanych i techników. 

 Średnia z egzaminu  na poziomie dwujęzycznym 68,35% możliwych do uzyskania punktów. 

 

 Poziom podstawowy 

 piszący egzamin maturalny z języka niemieckiego lepiej radzili sobie z zadaniami 

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

czytanego, 

 w dłuższej formie użytkowej można było zauważyć postęp w opanowaniu formy listu; zdający 

prawidłowo używali typowych zwrotów stosowanych w tej formie wypowiedzi, lepiej też, niż 

w roku uprzednim, wypadła realizacja rozwinięcia listu, 

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

o problemach zdających z formułowaniem samodzielnego tekstu, choć realizacja tej 

sprawności wypadła lepiej, niż w poprzednim roku, 

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

nagminne stosowanie wyrazów angielskich, 

 wielu abiturientów miało problemy, zwłaszcza w krótkiej formie użytkowej, z np. poprawnym 

użyciem czasów i doborem prawidłowych przyimków. 

 

 Poziom rozszerzony 

 maturzyści bardzo przemyślanie dokonywali wyboru poziomu egzaminu maturalnego, co 

potwierdzają bardzo dobre wyniki osiągnięte na tym poziomie przez tegorocznych 

abiturientów. 

 tworzenie wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym nie sprawiło zdającym większych 

trudności; dobrze wypadła realizacja rozprawki, gorzej opowiadania, które często przybierało 

formę relacji wydarzeń. 

 prace tegorocznych maturzystów były  dobre w zakresie kompozycji i treści, zwłaszcza w 

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

argumentacji czy wyrażanie własnej opinii, 

 zdający mieli problemy z zadaniami gramatycznymi czyli z rozpoznawaniem i z poprawnym 

stosowaniem słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie rozszerzonym, np. 

z przetwarzaniem tekstów (słowotwórstwo, transformacje). Cieszy jednak fakt, iż realizacja 

tych zadań wypadła dużo lepiej niż w poprzednim roku. 

 

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

 prace niesamodzielnie (w tym roku zostały unieważnione 2 prace), 

 przenoszenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karty odpowiedzi, 

 zaznaczanie (na poziomie rozszerzonym) wybranego tematu wypowiedzi pisemnej. 

 


