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VII. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO  



 

  

1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
 
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy po raz pierwszy przystąpili  
do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego (arkusz standardowy),  

z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 
 

Liczba zdających 
 
 
Typ szkoły 

Liczba zdających przedmiot jako 
obowiązkowy dodatkowy 

Razem poziom  

podstawowy 
poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

Liceum ogólnokształcące 1221 303 261 1611 

Liceum profilowane 222 8 7 231 

Technikum 981 41 11 1022 

Liceum uzupełniające 405 1 0 406 

Technikum uzupełniające 78 0 0 78 

RAZEM 2907 353 279 3348 
 

 W 2013 roku 2907 abiturientów, piszących egzamin maturalny po raz pierwszy, wybrało 

język rosyjski jako przedmiot obowiązkowy. 

 

 632 abiturientów, głównie z liceów z liceów ogólnokształcących, wybrało język rosyjski 

jako przedmiot dodatkowy. 

 

 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego wybranego jako przedmiot dodatkowy zdawało 

na poziomie podstawowym 353, a na poziomie rozszerzonym 279 absolwentów 

(piszących egzamin po raz pierwszy). 

 

 Tegoroczni abiturienci to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących (1611), 

techników (1022), ale do egzaminu przystąpili również absolwenci liceów 

uzupełniających (406), liceów profilowanych (231) i techników uzupełniających (78). 

 

 3 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka rosyjskiego dla niesłyszących, 3 – dla 

słabosłyszących, i 3 dla słabowidzących. 

 

 Do sesji w terminie dodatkowym (czerwiec) przystąpiło 7 abiturientów.  

 

 1 absolwent jest laureatem, a 2 – finalistami Olimpiady Języka Rosyjskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego  
zdawanego jako przedmiot obowiązkowy 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 1153 95,61%  
Liceum profilowane 197 90,78%  
Technikum 874 89,73%  
Liceum uzupełniające  327 82,99%  
Technikum uzupełniające 38 51,35% 

RAZEM  2589 90,37% 
 
 2589 absolwentów (90,37%) uzyskało na poziomie podstawowym nie mniej niż 30% 

punktów. 
 Wynik 30% i więcej uzyskało 95,61% absolwentów liceów ogólnokształcących, 90,78%  

absolwentów liceów profilowanych, 89,73% absolwentów techników, 82,99% 

absolwentów liceów uzupełniających, 51,35% absolwentów techników uzupełniających.  

 Najsłabiej na poziomie podstawowym zdawali absolwenci techników uzupełniających. 

Tylko 51,35% uzyskało wynik 30% i więcej.  
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego  
z języka rosyjskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy 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 53 4,39%  
Liceum profilowane 20 9,22% 

Technikum  100 10,27% 

Liceum uzupełniające 67 17,01% 

Technikum uzupełniające 36 48,65% 

RAZEM  276 9,63% 
 

 276 absolwentów (9,63%) nie uzyskało 30% punktów koniecznych do zaliczenia 

egzaminu. 

 Najsłabsze wyniki na poziomie podstawowym osiągnęli abiturienci techników 

uzupełniających, w których aż 48,65% zdających nie uzyskało 30% punktów. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
*dane tabeli dotyczą absolwentów z 2013 roku zdających  5 egzaminów obowiązkowych 



 

  

2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI 

ŁATWOŚCI 
 

 

Poziom podstawowy 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza 

na poziomie podstawowym 

 

Stopień trudności Wskaźnik 

łatwości Numery zadań Liczba 
zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 – 0 

Trudne 0,2-0,49 
1.1; 2.1.; 2.5.; 3.1.; 3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.6.; 5.7.; 

6.6.; 7 popr; 8_bog; 8_popr 
13 

Średnio łatwe 0,5-0,69 

1.2.; 2.2.; 2.3.;3.2.; 3.5.; 4.4.; 4.5.; 4.7.; 5.4.; 

6.1.; 6.2.; 6.4.; 7_inf1; 7_inf4; 8_inf1; 8_inf2; 

8_inf3; 8_inf4; 8_for 

19 

Łatwe 0,7-0,89 
1.3.; 2.4.; 4.2.; 4.3.; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.5.; 5.6.; 

6.3.; 6.5.; 7_inf2; 7_inf3  
13 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.4.; 1.5. 2 

 

Zadania w arkuszu na poziomie podstawowym okazały się średnio łatwe (średni 

wskaźnik łatwości zadań arkusza – 0,60). 

W arkuszu na poziomie podstawowym najwięcej było zadań średnio łatwych (40,42%) 

Zadania łatwe stanowiły 27,66% wszystkich zadań w arkuszu. Tyle samo było zadań 

trudnych (27,66%). Zadania bardzo łatwe stanowiły 4,26%. Nie było zadań bardzo trudnych. 

 

W części Rozumienie słuchanego tekstu zadania 1, 2 i 3 okazały się dla zdających łatwe 

( zadanie 1 – łatwość 0,74) i średnio łatwe (zadanie 2 – łatwość 0,54, zadanie 3 – łatwość 

0,54).  

Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 1.1. (łatwość 0,41). Uczniowie po 

wysłuchaniu wypowiedzi rodziców na temat podręczników elektronicznych, mieli zaznaczyć 

znakiem X, która z tych osób jest za wprowadzeniem takich podręczników, a która przeciw. 

Prawdopodobnie zdających zmyliło pierwsze zdanie, w którym pada stwierdzenie, 

że „nie każda rodzina ma pieniądze na nowinki techniczne”. Piszący egzamin nie zwrócili 

uwagi na dalszą część wypowiedzi, z której jest mowa o tym, że „jeśli w domu nie ma 

możliwości korzystania z komputera, tym chętniej dziecko będzie pracowało a książką 

elektroniczną w szkole”.  

Najłatwiejsze okazało się zadanie 1.5 (łatwość 0,96). Tym razem nie zmyliło zdających 

ani pierwsze zdanie wypowiedzi, że „urzędnicy już zdecydowali, iż dźwiganie ciężkiej teczki 

jest szkodliwe dla uczniów”, ani następne z sarkastycznym stwierdzeniem, że to słuszna 

decyzja. W dalszym ciągu wypowiedzi jest pytanie „Co urzędnicy proponują zamiast tego?” 

i odpowiedź „Nowinki elektroniczne szkodliwe dla oczu”. 

 

W części Rozumienie tekstu czytanego zadania okazały się średnio łatwe (zadanie 4 – 

łatwość 0,60, zadanie 5 – łatwość 0,69) i łatwe (zadania 6 – łatwość: 0,67).  

Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 4.1. (łatwość 0,40), w którym do tekstu 

o niezwykłym zawodzie, związanym z biznesem turystycznym, należało dobrać zdanie „Ten 

pracownik jest odpowiedzialny z komfortowy sen”. W tekście nie używa się słowa „sen”, lecz 

jest mowa o wygodnym nocnym wypoczynku i o poduszkach.  

Najłatwiejsze okazało się zadanie 6.3 (łatwość 0,83), w którym należało stwierdzić, czy 

zdanie „Pieniądze z akcji esemesowej przeznaczono na zakup drzew” jest zgodne z treścią 

tekstu (Prawda), czy nie (Fałsz). W tekście jest mowa o tym, że „za środki, które zebrano 

w czasie akcji, organizatorzy kupili dęby, jarzębiny, topole i klony”. Zastąpienie słowa 

„drzewa” nazwami konkretnych drzew ułatwiło zdającym to zadanie, ponieważ nazwy te są 

bardzo podobne do nazw polskich. 



 

  

 

W części Wypowiedź pisemna zadanie 7 polegało na zredagowaniu ogłoszenia, 

w którym zdający miał poinformować o odwołaniu wycieczki, wyjaśnić przyczynę jej 

odwołania, zaproponować inną formę spędzenia czasu wolnego i uzasadnić proponowaną 

formę odpoczynku. Zadanie to okazało się średnio łatwe dla piszących (łatwość 0,62). 

Największą trudność sprawiło kryterium poprawności językowej (łatwość 0,36). 
Zadanie 8. polegało na napisaniu t-maila do koleżanki z Rosji, w którym zdający miał 

poinformować o tym, że wyjechał na studia za granicę i o powodach tej decyzji, opisać 

miejscowość, w której mieszka i swoich nowych znajomych, wyjaśnić , jak rozwiązał 

problemy z mieszkaniem i jedzeniem, a także przedstawić swoją sytuację finansową i pomysł 

pracy dorywczej. 

Zadanie to okazało się trudne dla zdających (łatwość 0,49). Można zauważyć wyraźną 

różnicę między wskaźnikami łatwości zadań cząstkowych sprawdzających umiejętność 

przekazania informacji (łatwość – 0,64 0,57; 0,59; 0,62) i umiejętność tworzenia tekstu 

w określonej formie (łatwość 0,52), a pozostałymi umiejętnościami sprawdzanymi w tym 

zadaniu: znajomością i stosowaniem środków leksykalno-gramatycznych (bogactwo 

językowe – łatwość 0,42, poprawność językowa – łatwość 0,31).  

Dużą trudność sprawiało zdającym poprawne stosowanie środków językowych. Liczne 

błędy leksykalno-gramatyczne spowodowały, że prace były często niekomunikatywne 

dla odbiorcy, co wpływało na ocenę przekazu informacji. Zdarzało się, że zdający 

nie przystąpili w ogóle do realizacji tego zadania.  



 

  

Poziom rozszerzony 
 

Część I 
 

 
 

 
 

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 – 0 

Trudne 0,2-0,49 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5. 5 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.3.; 1.4.; 3_popr 3 

Łatwe 0,7-0,89 
1.1.; 1.2.; 3_treść; 3_kom; 

3_bog; 
5 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.5.; 1 
 

Zadania w części I arkusza na poziomie rozszerzonym, sprawdzające umiejętność 

stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, okazały się łatwe (zadanie 1 – łatwość 0,75), 

i trudne (zadanie 2 – łatwość: 0,78). Wypowiedź pisemna (zadanie 3) była łatwa 

dla piszących (łatwość 0,78).  



 

  

Jeśli weźmiemy pod uwagę zadania cząstkowe tej części arkusza na poziomie 

rozszerzonym, to 57,14% wszystkich zadań stanowiły zadania trudne i średnio łatwe. Zadania 

łatwe i bardzo łatwe stanowiły 42,86%. 

Najtrudniejsze okazało się zadanie 2.1. (łatwość 0,27), w którym po słowie „доволен” 

należało wstawić przetłumaczone na język rosyjski połączenie „z sukcesów”. Ponieważ 

„доволен” rządzi narzędnikiem bez przyimka, należało napisać „доволен успехами”, jednak 

wielu zdających zasugerowało się konstrukcją w języku polskim z dopełniaczem i użyciem 

przyimka „zadowolony z sukcesów”.  

Najłatwiejsze okazało się zadanie 1.5. (łatwość 0,94), czyli uzupełnienie luki w zdaniu 

„Это ________ интересное!” jednym ze słów podanych pod tekstem w odpowiedniej 

formie, czyli zaimkiem самый w mianowniku rodzaju nijakiego. 

 
Zadanie 3. polegało na zredagowaniu własnego tekstu we wskazanej w temacie formie 

(rozprawka/opis/opowiadanie). Zadanie to okazało się łatwe dla zdających (łatwość 0,78) 

W temacie pierwszym należało w formie rozprawki przedstawić wady i zalety imprez 

muzycznych na świeżym powietrzu.  

Temat drugi – opis uroczystości pożegnania absolwentów w szkole zdającego, która 

ze względu na program artystyczny i przygotowane dekoracje na długo pozostanie w pamięci 

jej uczestników. 

W temacie trzecim należało napisać opowiadanie o wydarzeniu w sklepie, które zostało 

spowodowane zachowaniem pracownika sklepu i zachęciło zdającego do robienia zakupów w 

tym miejscu. 

Można stwierdzić, że maturzyści opanowali tradycyjne „schematy” rozprawki, opisu 

i opowiadania. Przeważająca większość zdających w swoich pracach uwzględniła wszystkie 

części danej formy wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) oraz zachowała właściwe 

proporcje między nimi. Zdarzały się jednak uchybienia w układzie graficznym prac – 

maturzyści zapominali o akapitach. Należy zauważyć, że w wypowiedziach pisemnych 

zdający najlepiej radzili sobie z treścią i kompozycją wypowiedzi (łatwość: 0,87, 0,89), 

a najniżej oceniona została poprawność językowa (łatwość 0,64). Błędy gramatyczne, 

ortograficzne i interpunkcyjne były częstym zjawiskiem we  pracach zdających. 

 



 

  

Poziom rozszerzony 
 

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 – 0 

Trudne 0,2-0,49 – 0 

Średnio łatwe 0,5-0,69 9.2.; 9.4. 2 

Łatwe 0,7-0,89 

4.1.; 4.2.; 5.2.; 5.5.; 6.1.; 

6.2.; 6.3.; 6.4.; 6.5.; 7.2.; 

7.5.; 8.3.; 9.1.; 9.3.; 9.5.; 9.6. 

16 

Bardzo łatwe 0,9-1 

4.3.; 4.4.; 4.5.; 5.1.; 5.3.; 

5.4.; 7.1.; 7.3.; 7.4.; 8.1.; 

8.2.; 8.4. 

12 

 

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

łatwa i bardzo łatwa. Zadania łatwe stanowiły 53,33 %, zadania bardzo łatwe – 40,00%, 

zadania średnio łatwe – 6, 67%. Nie było zadań trudnych i bardzo trudnych. 

Zadania części –  Rozumienie ze słuchu – okazały się dla zdających łatwe ( zadanie 1 – 

łatwość 0,88, zadanie 3 – łatwość 0,80) i bardzo łatwe (zadanie 2 – łatwość 0,92). 

Najłatwiejsze okazały zadania cząstkowe 4.3. i 5.3. (łatwość 0,97). W zadaniu 4.3. 
należało stwierdzić, czy zdanie  jest zgodne z treścią usłyszanego tekstu, czy nie. Zdanie 

brzmiało: „Перед стартом спортсмены выбирают категорию проекта”. Jest ono 

zgodne z informacją w tekście „При регистрации перед началом бега участники сами 

решают, какая категория им по плечу”. 

W zadaniu 5.3. należało z 4 wariantów odpowiedzi wybrać właściwą zgodną z treścią 

nagrania. Zdający w większości wybrali odpowiedź D. „Немец, возвращаясь на родину, 

собирается взять пса в Германию”, ponieważ w tekście była informacja „Он скоро уедет 

обратно к себе на родину заберёт собаку с собой”. 

 Najtrudniejsze dla zdających było zadanie 6.5. (łatwość 0,70).  W informacji piątej jest 

mowa o tym, jak zrezygnować z rezerwacji hotelu i nie płacić kary (Прежде всего 

свяжитесь с отелем и сообщите об отмене бронирования. Ведь именно  отель 

устанавливает сроки, в которые можно аннулировать заказ без штрафов и 

дополнительных оплат). Do tego fragmentu  pasuje zdanie D. „На этом сайте можно 

получить совет, как отказаться от брони”. W usłyszanym fragmencie wystąpiły dwa 

określenia synonimiczne dotyczące rezygnacji z rezerwacji, w zdaniu D. mamy trzecie 

określenie. 

Zadania w części Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych okazały się dla zdających łatwe (zadanie 7 – łatwość: 0,89 i zadanie 9 – 

łatwość 0,71) i i bardzo łatwe (zadanie 8 – łatwość 0,93) 
Najłatwiejsze okazało się zadanie cząstkowe 8.4. (łatwość 0,98). Najtrudniejsze 

dla zdających było zadanie 9.4. (łatwość 0,58). 

W zadaniu 8.4. należało uzupełnić lukę usuniętym wcześniej zdaniem. W dwóch zdaniach 

przed luką była mowa o tym, że „mimo tego, iż skrzypek grał wybitne utwory, ignorowały go 

wszystkie kategorie pieszych niezależnie od płci, rasy i wieku. Jedynym wyjątkiem były 

dzieci”. W zdaniu bezpośrednio po luce brzmiało „Przecież tatusiowie i mamy zawsze się 

spieszą”. Dlatego jedynym zdaniem, które pasowało do luki było „Однако их всех за руку 

уводили родители”. 

W zadaniu 9.4. należało lukę w zdaniu uzupełnić jednym z czterech odpowiedzi, tak aby 

otrzymać logiczny gramatycznie poprawny tekst. Tym słowem było „следует”.  Pozostałe 

trzy dystraktory (принадлежит, приходит,хочет) nie pasują, chociaż pierwszy z nich 



 

  

kojarzył się piszącym z polskim słowem „należy”, jednak nie można go było użyć w tym 

kontekście. 

 
 
3. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA MIARY TENDENCJI 

CENTRALNEJ 
 

Poziom podstawowy 
 

Parametry statystyczne arkusza 
 

Liczba 
zdających 

Średni 

wynik  

Średni 

wynik 
w % 

Łatwość Odchylenie 
standardowe 

Wynik 
najwyższy 

Wynik 
najniższy Mediana Modalna 

2907 30,17 60,34% 0,60 11,37 50,00 3,00 30  26 

 
Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu na poziomie podstawowym zdający mógł 

otrzymać maksymalnie 50 punktów (100%). Wynik średni w ujęciu procentowym za zadania 

tego arkusza dla całego województwa wynosi 60,34%. Oznacza to, że sytuuje się on dużo 

powyżej progu zaliczenia egzaminu na poziomie podstawowym (30%).  

Najwyższy uzyskany wynik jest równy maksymalnej liczbie punktów za zadania. 

Uzyskało go 75 zdających. Wynik najniższy (3 punkty) uzyskał 1 zdający. Wynik ucznia 

środkowego (mediana) wynosi 30 pkt. i jest nieco niższy od średniej liczby punktów 

za zadania arkusza na poziomie podstawowym. Wynik najczęściej się powtarzający 

(modalna) wynosi 26 pkt. i jest o 4,34 pkt. niższy od średniej liczby punktów. Odchylenie 

standardowe wynosi 11,37 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 30,17 punktu 

większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 18,80 do 41,54 punktu. 

 
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 1 221 70,33 

Liceum profilowane 222 58,33 

Technikum  981 54,70 

Liceum uzupełniające 405 49,24 

Technikum uzupełniające 78 38,00 

Razem 2907 60,34 

 

Wynik średni w ujęciu procentowym uzyskany przez absolwentów liceów 

ogólnokształcących jest wyższy od średniego wyniku dla województwa, natomiast wyniki 

uzyskane przez absolwentów liceów profilowanych, techników, liceów uzupełniających, 

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

 

 

Powiat Liczba 
zdających 

Średnia 

w % Powiat Liczba 
zdających 

Średnia 

w % 
białobrzeski 23 64,35 pruszkowski 22 55,77 

ciechanowski 137 51,60 przasnyski 119 63,52 

garwoliński 244 64,52 przysuski 7 38,71 

gostyniński 3 52,00 pułtuski 92 60,37 

grodziski 30 77,97 radomski 42 40,79 

grójecki 94 55,88 sierpecki 29 48,38 

kozienicki 16 50,75 sochaczewski 25 45,48 

legionowski 26 62,62 sokołowski 206 60,30 

lipski 11 53,36 warszawski zachodni 6 62,00 

łosicki 118 58,07 węgrowski 160 58,11 

makowski 57 57,49 wołomiński 78 51,92 

miński 137 63,79 wyszkowski 39 42,26 

mławski 56 57,80 zwoleński 2 70,50 

nowodworski 35 67,20 żuromiński 7 33,71 

ostrołęcki 47 40,13 żyrardowski 37 58,62 

ostrowski 27 57,11 M. Ostrołęka 25 46,08 

otwocki 36 50,50 M. Płock 76 53,78 

piaseczyński 31 53,26 M. Radom 46 58,07 

płocki 19 68,79 M. Siedlce 122 54,35 

płoński 197 73,32 M. St. Warszawa 423 70,16 

Razem 2907 60,34 
 
 
 



 

  

 
Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 

Dzielnica Liczba zdających Średnia w % 

Warszawa - Bemowo 3 48,33 

Warszawa - Białołęka 8 81,00 

Warszawa - Bielany 14 69,79 

Warszawa - Mokotów 29 70,41 

Warszawa - Ochota 33 76,18 

Warszawa - Praga Południe 55 59,95 

Warszawa - Praga Północ 44 69,18 

Warszawa - Rembertów 2 93,00 

Warszawa - Śródmieście 94 67,44 

Warszawa - Targówek 45 75,80 

Warszawa - Ursus 7 81,71 

Warszawa – Ursynów 8 51,00 

Warszawa - Wawer 9 88,78 

Warszawa - Wesoła 6 54,17 

Warszawa - Wilanów 14 96,29 

Warszawa - Włochy 3 82,33 

Warszawa - Wola 37 64,76 

Warszawa - Żoliborz 12 81,58 

Razem dla Warszawy 423 70,16 
 

Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym przygotowano tabelę, 

która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych abiturientów do odpowiedniej 

klasy.  

 
Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych/ Karta wyników matury 2013 

 
Liczba zdających pisemny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym 

w skali kraju – 11421 osób 
Stanin 
(klasa) Nazwa klasy wyniki  

na świadectwie Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 19% 

4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych 

klasach. 

2 bardzo niska 20% - 28% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej. 

3 niska 29% - 39% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych. 

4 poniżej średniej 40% - 53% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych. 



 

  

5 średnia 54% - 69%  

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych. 

6 powyżej średniej 70% - 81% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 60% w niższych. 

7 wysoka 82% - 91% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 92% - 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 uzyskanego średniego wyniku w ujęciu 

procentowym odpowiedniemu przedziałowi procentowemu karty wyników i odczytaniu 

nazwy klasy.  

Jeśli zdający uzyskał np. 85%, to jego wynik mieści się w przedziale wyników 82% – 

91%, czyli w staninie siódmym. Oznacza to, że jest to wynik wysoki uzyskany przez 12% 

zdających. Wynik w wyższych klasach ma 11% zdających, w niższych –  77%. 

 
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 każdej szkoły.  

Dla odczytania właściwego opisu dydaktycznego wyniku szkoły należy 

przyporządkować średnie procentowe obliczone dla danej szkoły odpowiedniemu 

przydziałowi skali. 

 
Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 

 

Stanin 
(Klasa) Nazwa klasy Przedziały 

procentowe Liczba szkół % szkół 

1 najniższa 12,00% - 21,75% 16 3,21 

2 bardzo niska 22,00% - 31,00% 35 7,01 

3 niska 31,67% - 40,00% 60 12,02 

4 poniżej średniej 40,33% - 51,40% 86 17,23 

5 średnia 51,50% - 64,33% 100 20,04 

6 powyżej średniej 64,75% - 76,00% 85 17,03 

7 wysoka 76,57% - 87,75% 60 12,02 

8 bardzo wysoka 88,00% - 97,46% 37 7,41 

9 najwyższa 97,50% -100,00% 20 4,01 
 

 

 

Różnica między najwyższą (100%) 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 rosyjskiego 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 
 

 

Stanin 
(Klasa) Nazwa klasy Przedziały 

procentowe Powiaty 

1 najniższa 33,71%  żuromiński 

2 bardzo niska 38,71% - 40,79% przysuski, ostrołęcki, radomski 

3 niska 42,26% - 50,50% 
wyszkowski, sochaczewski, 

M. Ostrołęka, sierpecki, otwocki  

4 poniżej średniej 50,75% - 53,78% 

kozienicki, ciechanowski, 

wołomiński, gostyniński, 

piaseczyński, lipski, M. Płock 

5 średnia 54,35% - 58,07% 

M. Siedlce, pruszkowski, grójecki, 

ostrowski, makowski, mławski, 

M. Radom, łosicki  

6 
powyżej 

średniej 
58,11% - 63,52% 

węgrowski, żyrardowski, sokołowski, 

pułtuski, warszawski zachodni, 

legionowski, przasnyski  

7 wysoka 63,79% - 68,79% 
miński, białobrzeski, garwoliński 

nowodworski, płocki  

8 bardzo wysoka 70,16% -72,32%  M. St. Warszawa, zwoleński, płoński  

9 najwyższa 77,97% grodziski 

 

Z analizy tabeli wynika, że różnica między najwyższą (77,97%), a najniższą (33,71%), 

wartością średniej w ujęciu procentowym dla powiatów wynosi 44,26%.  

Najlepsze wyniki uzyskali absolwenci szkół z powiatu grodziskiego, M. St. Warszawy, 

zwoleńskiego i płońskiego. 



 

  

Poziom rozszerzony 
 

Parametry statystyczne arkusza (Część I i II)  
 

Liczba 
zdających 

Średni 

wynik 

Średni 

wynik 
w % 

Łatwość Odchylenie  
standardowe 

Wynik 
najwyższy 

Wynik 
najniższy Mediana Modalna 

279 39,97 80,06 0,80 7,61 50,00 12,50 42 45 

 

Za zadania w arkuszu na poziomie rozszerzonym (Część I i II) zdający mógł otrzymać 

maksymalnie 50 punktów. Średni wynik w ujęciu procentowym za zadania z tych arkuszy 

dla całego województwa wynosi 80,06% i jest wyższy od średniego wyniku za arkusz 

na poziomie podstawowym. Najwyższy uzyskany wynik jest równy maksymalnej liczbie 

punktów (50) i został uzyskany przez 16 zdających. Wynik najniższy (12,5 pkt.) uzyskał 1 

zdający. Wynik ucznia środkowego (mediana) wynosi 42 pkt. (84%) Wynik najczęściej się 

powtarzający (modalna) wynosi 45,0 punktów (90%). Oba wyniki są wyższe od średniej 

liczby punktów. Odchylenie standardowe wynosi 7,61 punktu, co oznacza, że przy średniej 

równej 39,97 punktów większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 32,36 do 47,58 

punktów. 

 

 
Rozkład wyników indywidualnych 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

  

 

Średnie wyniki wszystkich zdających w ujęciu procentowym z podziałem na typy szkół 
 

Typ szkoły Poziom rozszerzony 

 Liczba 
zdających Wynik średni w % 

Liceum ogólnokształcące 261 80,71 

Liceum profilowane 7 68,14 

Technikum 11 72,55 

Razem 279 80,07 
 

Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez absolwentów liceów 

ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym 

jest nieco wyższy od średniego wyniku dla województwa. W liceach profilowanych 

i technikach wynik ten jest niższy. 
 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat Liczba 
zdających Średnia w % 

ciechanowski 9 80,44 

garwoliński 19 64,95 

gostyniński 1 79,00 

grodziski 4 71,75 

grójecki 10 80,30 

legionowski 1 85,00 

łosicki 6 76,33 

makowski 8 76,25 

mławski 2 82,00 

ostrowski 2 81,50 

otwocki 1 63,00 

płoński 25 82,44 

pruszkowski 3 71,33 

przasnyski 9 77,78 

pułtuski 2 77,50 

sierpecki 1 72,00 

sochaczewski 1 94,00 

sokołowski 13 67,69 

węgrowski 4 77,75 

wołomiński 2 71,50 

żyrardowski 1 62,00 

M. Ostrołęka 1 94,00 

M. Płock 3 91,00 

M. Radom 4 85,75 

M. Siedlce 5 79,80 

M. St. Warszawa 142 83,59 

Razem 279 80,07 
 



 

  

Z analizy tabeli wynika, że różnica między najwyższą (94,0%), a najniższą (62,0%), 

wartością średniej w ujęciu procentowym dla powiatów wynosi 32,0%.  

Najlepsze wyniki uzyskali absolwenci szkół z powiatu sochaczewskiego (średnia 94% - 1 

zdający) i M. Ostrołęki (średnia 94% - 1 zdający). 

 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 
 

Dzielnica Liczba 
zdających 

Średnia 

w %  
Warszawa-Bemowo 1 84,00 

Warszawa - Bielany 4 94,25 

Warszawa - Mokotów 23 79,83 

Warszawa - Ochota 12 86,75 

Warszawa - Praga Płd. 9 86,11 

Warszawa - Praga Płn. 7 67,08 

Warszawa - Rembertów 2 88,50 

Warszawa - Śródmieście 20 79,25 

Warszawa - Targówek 16 79,56 

Warszawa - Ursus 2 80,00 

Warszawa - Ursynów 3 53,67 

Warszawa - Wawer 9 83,89 

Warszawa-Wilanów 12 94,50 

Warszawa - Wola 13 88,38 

Warszawa - Żoliborz 9 98,33 

 142 83,59 
 

Na podstawie wyników uzyskanych przez zdających egzamin maturalny z języka 

rosyjskiego na poziomie rozszerzonym przygotowano tabelę, która umożliwia 

przyporządkowanie wyników w ujęciu procentowym poszczególnych zdających 

do odpowiedniej klasy.  
 
 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych/Karta wyników matury 2013  
 

Liczba zdających pisemny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie  rozszerzonym 

w skali kraju – 960 osób 
Stanin 
(Klasa) Nazwa klasy wyniki  

na świadectwie Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 46% 

4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych 

klasach. 

2 bardzo niska 47% - 57% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej. 

3 niska 58% - 67% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych. 

4 poniżej średniej 68% - 75% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych. 



 

  

5 średnia 76% - 84% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych. 

6 powyżej średniej 85% - 90% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 60% w niższych. 

7 wysoka 91% - 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, podobnie jak w przypadku poziomu podstawowego, polega 

na przyporządkowaniu uzyskanej średniej liczby punktów w ujęciu procentowym 

odpowiedniemu przydziałowi i odczytaniu nazwy klasy. 

Jeżeli zdający uzyskał np. 92% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale 

91% - 96%, czyli w staninie siódmym, co oznacza, że jest to wynik w klasie wysokiej 

uzyskany przez ok. 12% absolwentów. 11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

 

 

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 przydziałowi 

szkoły. 

 

klasa 
(stanin) nazwa klasy przedziały 

procentowe 
liczba 
szkół 

procent 
szkół 

1 najniższa 25,00% - 47,00% 4 3,64% 

2 bardzo niska 50,00% - 60,00% 7 6,36% 

3 niska 61,00% - 68,80% 13 11,82% 

4 poniżej średniej 70,00% - 78,25% 19 17,27% 

5 średnia 79,00% - 85,50% 22 20,00% 

6 powyżej średniej 86,00% - 90,83% 19 17,27% 

7 wysoka 91,00% - 95,67% 13 11,82% 

8 bardzo wysoka 96,00% - 98,00% 10 9,09% 

9 najwyższa 98,80 – 100,0% 3 2,73% 
 

Z analizy tabeli wynika, że różnica między najwyższą (100,0%), a najniższą (25,0%) 

wartością średniej w ujęciu procentowym wynosi 75,0%, czyli jest bardzo duża.  

 



 

  

Ze względu na zbyt małą liczbę osób zdających język rosyjski na poziomie rozszerzonym 

i zbyt małą rozpiętość między średnimi w poszczególnych powiatach, bezzasadne jest 

tworzenie norm staninowych dla powiatów.  
 
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 Do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na Mazowszu w 2013 roku przystąpiło 

3597 abiturientów, co stanowiło 6,26% całej populacji maturzystów w województwie 

mazowieckim. W tej liczbie mieści się 3348 abiturientów, którzy przystąpili do egzaminu 

po raz pierwszy. 

 W tej grupie język rosyjski wybrany jako przedmiot obowiązkowy na poziomie 

podstawowym zdawało 2907 abiturientów. 

 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego wybranego jako przedmiot dodatkowy 353 

abiturientów zdawało na poziomie podstawowym, 279 – na poziomie rozszerzonym. 

 Egzamin na poziomie podstawowym okazał się dla zdających średnio łatwy (łatwość 

0,60). 90,37% zdających egzamin po raz pierwszy uzyskało nie mniej niż 30% punktów, 

a 9,63% nie spełniło tej normy. 

 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym okazał się łatwy 

(łatwość 0,80). 

 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym okazał się nieco 

łatwiejszy dla absolwentów liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych 

niż dla absolwentów techników i liceów uzupełniających. Najsłabiej napisali 

go absolwenci techników uzupełniających. 

 Zdający język rosyjski na poziomie podstawowym uzyskali niższe wyniki niż zdający 

na poziomie rozszerzonym. 

 Na poziomie podstawowym zdającym sprawiało trudność: 

 przekazanie informacji w krótkiej formie użytkowej i w liście, ze względu na ubogą 

leksykę zdających i nieznajomość zwrotów synonimicznych 

 zachowanie reguł poprawności gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej wypowiedzi 

pisemnych. 

 

 Na poziomie rozszerzonym zdającym sprawiało trudność: 

 rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 

w podanym kontekście, a także tłumaczenie na język rosyjski. 

 zachowanie reguł poprawności gramatycznej, leksykalnej i ortograficznej wypowiedzi 

pisemnych. 

 

 Niektórzy zdający 

 pisali teksty nieczytelne dla sprawdzających (polskie słowa rosyjskimi literami). 


