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1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
  

Liczba absolwentów na Mazowszu 
którzy przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego z języka włoskiego 

z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 
 

        Liczba zdających Liczba zdających przedmiot jako 
obowiązkowy dodatkowy 

 
Typ szkoły 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Liceum ogólnokształcące 29 93 54 
Liceum profilowane 0 1 - 
Technikum 3 2 - 
Liceum uzupełniające 3 1 - 
Technikum uzupełniające - - - 

RAZEM 35 97 54 
 

 Do egzaminu maturalnego z języka włoskiego w 2013 roku przystąpiło ogółem 186 

absolwentów, w tym 168 przystąpiło do tego egzaminu po raz pierwszy.  

 Absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili 90% wszystkich zdających. 

 70% zdających wybrało język włoski jako przedmiot dodatkowy, przystępując do niego 

zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. 

 Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym zdawało ogółem 54 uczniów w tym 44 

przystąpiło do niego po raz pierwszy.  

 W sesji dodatkowej w czerwcu do egzaminu nie przystąpił żaden uczeń.  

 

Liczba absolwentów na Mazowszu 
którzy z egzaminu maturalnego z języka włoskiego, zdawanego jako przedmiot  

obowiązkowy, uzyskali co najmniej 30% punktów.  
 

                     Wskaźniki 
                   zdawalności   

 

Typ szkoły 

Liczba i procent tych, którzy uzyskali nie 

mniej niż 30% punktów 
Poziom podstawowy 

Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 28 96,55% 
Liceum profilowane 0 - 
Technikum  3 100% 
Liceum uzupełniające 3 100% 
Technikum uzupełniające 0 - 

RAZEM 34 96,55% 
 

 Z absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka włoskiego na 

poziomie podstawowym wymagane 30% punktów nie uzyskał tylko jeden maturzysta.  
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2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI 

ŁATWOŚCI  
 

Poziom podstawowy 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynnik łatwości poszczególnych zadań 

arkusza na poziomie podstawowym. 

 

Stopień 

trudności 
Wskaźnik 
 łatwości 

Numery zadań Liczba 
 zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 - - 

Średnio łatwe 0,5-0,69 
1.5./3.1./3.2./3.3./5.2./ 

5.7./6.3./6.4./8bog. 
9 

Łatwe 0,7-0,89 

1.2./1.3./2.1./2.2./2.3./2.4./2.5./3.4./3.5./4.2. 

4.6./5.1./5.3./5.5./5.6./6.1./6.2./6.5./6.6./ 

6.7./7.3./7.4./8.1./8.2./8.3./8.4./8form./8popr. 

28 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.1./1.4./4.1./4.3./4.4./4.5./5.4./7.1./7.2./7popr. 10 

 

Zadania w arkuszu  na poziomie podstawowym okazały się w zdecydowanej większości 

łatwe i bardzo łatwe. Zadania łatwe stanowią ponad 59% wszystkich zadań w arkuszu, 

zadania bardzo łatwe 21%. W arkuszu nie było zadań bardzo trudnych. Najłatwiejszymi 

okazały się zadania 4 (łatwość 0,90) i 7 (łatwość 0,89) zaś trochę trudniejsze od pozostałych 

było tylko zadanie 3 (łatwość 0,66) 

Zadania w części Rozumienie słuchanego tekstu należały do zadań łatwych. Nieco 

trudniejsze okazało się tylko zadanie 3. (łatwość 0,66) wielokrotnego wyboru z zakresu 

tematycznego Sport, Życie rodzinne i towarzyskie . Najwięcej trudności sprawiły zdającym 

zadania cząstkowe 3.1. i 3.2 (łatwość 0,54), do wykonania których być może zabrakło 

odpowiedniej koncentracji podczas słuchania nagrania. Bardzo łatwe dla zdających i 

zarazem jedno z najłatwiejszych w tej części egzaminu okazało się zadanie 2. (łatwość 0,85) 

z zakresu tematycznego Styl życia, Czas wolny, Zdrowie, Zainteresowania polegające na 

dopasowaniu odpowiednich nagłówków do usłyszanych pięciu wypowiedzi dotyczących 

wspomnień z dzieciństwa. Żadne z zadań cząstkowych nie sprawiło zdającym trudności, 

prawdopodobnie z tego powodu, że dotyczyło zakresów tematycznych bardzo często 

omawianych w toku nauki, a co za tym idzie dobrze utrwalonych. Łatwe okazało się dla 

zdających także zadanie 1 (łatwość 0,82) z zakresu tematycznego Kultura, Elementy wiedzy 

o krajach obszaru nauczanego języka. Stało się tak prawdopodobnie ze względu na 

słownictwo należące do łatwego i najczęściej używanego w mowie i w piśmie. 

W części Rozumienie pisanego tekstu zadania okazały się dla zdających jeszcze 

łatwiejsze. Nieznacznie trudniejsze okazało się tylko zadanie 6. (łatwość 0,74) 

wielokrotnego wyboru z zakresów tematycznych Człowiek, Praca, Kultura. Powodem tego 

mogła być długość tekstu oraz nagromadzenie w nim wielu informacji, co wymagało od 

zdających wnikliwej lektury. Najwięcej trudności przysporzyło w nim zadanie cząstkowe 

6.3. (łatwość 0,57) czego przyczyną mogła być nieznajomość słowa rifiutare, bądź 

nieznajomość strony biernej. 

Do najłatwiejszych należało natomiast zadanie 4 (łatwość 0,90) z zakresu tematycznego 

Życie rodzinne i towarzyskie, Praca polegające na stwierdzeniu, które ze zdań dotyczących 

tekstu są prawdziwe, a które fałszywe. Ta technika, oceniana przez zdających jako jedna z 

najłatwiejszych i tym razem nie sprawiła najmniejszych kłopotów. Podobnie zadanie 5. 
(łatwość 0,81) należy zaliczyć do zadań łatwych pomimo tego, że zastosowana technika 

dobierania odpowiednich nagłówków do poszczególnych części tekstu jest uważana za jedną 

z trudniejszych technik. Do dużej rozwiązywalności tego zadania przyczyniła się być może 

tematyka Podróżowanie i turystyka, z którą uczniowie mają często do czynienia w trakcie 

nauki.  
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W części Wypowiedź pisemna zdecydowanie trudniejsze okazało się zadanie 8 dłuższej 

formy użytkowej.  

W zadaniu 7. (łatwość 0,89) z zakresu tematycznego Szkoła, kształcenie poza szkolne, 

zadaniem zdającego było napisanie krótkiej wiadomości dotyczącej studiowania we 

Włoszech i związanych z tym kosztów. Zdający otrzymywał po 1 punkcie za przekazanie 

każdej zawartej w poleceniu informacji oraz 1 punkt za poprawność językową, jeśli ilość 

błędów nie przekraczała 25% użytych w wypowiedzi wyrazów. Najłatwiejsze okazały się 

zadania 7.1. i 7.2. (łatwość 0,91, w których należało wyrazić zaniepokojenie brakiem 

wiadomości oraz poprosić o kontakt, gdyż można było je zrealizować przy użyciu prostych 

struktur gramatyczno-leksykalnych i prostego słownictwa. Zdający w większości redagowali 

wiadomości poprawne pod względem językowym. Zadanie 8. z zakresu tematycznego 

Podróżowanie i turystyka, Czas wolny polegające na zredagowaniu listu prywatnego okazało 

się trudniejsze od zadania 7 ale bardzo łatwe w zakresie przekazania wymaganych 

informacji. Najmniej trudności sprawiło zdającym wyrażenie informacji czwartej (łatwość 

0,89), w której należało zapytać o plany wakacyjne oraz zaprosić włoskich znajomych do 

Polski. Także przekazanie pozostałych trzech informacji dotyczących terminu przyjazdu do 

Rzymu, możliwości zabrania osoby towarzyszącej i korzystania z Internetu oraz planów 

dotyczących czasu spędzonego w Rzymie nie sprawiło zdającym większych trudności. 

Nieco trudniejsza okazała się jak zawsze realizacja kryterium poprawności językowej 

(łatwość 0,74) i bogactwa językowego (łatwość 0,67) uwidaczniając problemy z odmianą i 

rekcją czasowników, z właściwym użyciem rodzajników i stosowaniem czasów przeszłych. 

  

 
Poziom rozszerzony 

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

poziomie rozszerzonym. 

 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 
Bardzo trudne 0-0,19  - 

Trudne 0,2-0,49 2.1./2.2. 2 

Średnio łatwe 0,5-0,69 2.3./2.4./2.5./3bog./3popr. 5 

Łatwe 0,7-0,89 1.1./1.2./1.3./1.4./3treść 5 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.5./3kom. 2 

 

Część I arkusza na poziomie rozszerzonym składała się z dwóch zadań sprawdzających 

umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz z wypowiedzi pisemnej. W 

tej części egzaminu przeważały zadania średnio łatwe, łatwe i bardzo łatwe, stanowiąc aż 

85% wszystkich zadań. Arkusz nie zawierał zadań bardzo trudnych i tylko jedno zadanie 2 
(łatwość 0,52) okazało się dla zdających trudniejsze od pozostałych.  

Zadanie 1. obejmowało zakres tematyczny Kultura – uczestnictwo w kulturze i polegało 

na uzupełnieniu luk wyrazami powstałymi z przekształcenia wyrazów podanych w 

nawiasach. Prawidłowe wykonanie tego zadania wymagało umiejętności słowotwórstwa w 

zakresie rodziny wyrazów. Zadanie to nie przysporzyło zdającym problemów i okazało się 

dla nich łatwe (łatwość 0,79) prawdopodobnie dzięki zakresowi tematycznemu 

obejmującemu słownictwo najczęściej używane i powtarzane w toku nauki.  

Zadanie 2. (łatwość 0,61) polegające na uzupełnianiu luk tak, aby zachować sens zdań 

wyjściowych i pełną poprawność gramatyczną i ortograficzną wpisywanych fragmentów 

zdań okazało dużo trudniejsze od zadania 1. Najniższy wskaźnik łatwości uzyskało zadanie 

cząstkowe 2.1. (łatwość 0,36), wymagające użycia czasu imperfetto trybu łączącego 

congiuntivo. Łatwiejsze okazało się natomiast zadanie cząstkowe 2.3. (łatwość 0,64), w 

którym należało zastosować stronę bierną czasownika scrivere oraz zadanie 2.4. (łatwość 

0,64), w którym należało użyć właściwego zaimka nieokreślonego.  

 

W części Wypowiedź pisemna zadanie 3 okazało się dla zdających łatwe (łatwość 0,77) 
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Zadanie 3. sprawdzało przede wszystkim umiejętność konstruowania różnych form 

wypowiedzi pisemnych z zastosowaniem różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych, 

adekwatnie do ich funkcji, wypowiadania się w określonej formie z zachowaniem 

poprawności językowej i podanego limitu słów, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 

zjawisk, czynności, relacjonowania wydarzeń, wyrażania różnorodnych intencji oraz stanów 

emocjonalnych, przedstawiania i uzasadniania własnych opinii i opinii innych osób. Zdający 

najczęściej wybierali temat 3, w którym należało napisać rozprawkę na temat organizacji 

zajęć obowiązkowych w szkole, poświęconych na odrabianie lekcji i powtarzanie materiału 

pod opieką nauczycieli. Zainteresowanie tematem pierwszym, polegającym na napisaniu 

opowiadania o wydarzeniu, które miało uświadomić jak istotny w życiu młodego człowieka 

jest kontakt z najstarszym pokoleniem było proporcjonalne do wybieralności tematu 

drugiego, czyli recenzji z imprezy sportowej. Najwyższy wskaźnik łatwości (łatwość 0,90) 

w zadaniu 3 należał do kategorii kompozycji, zaś najtrudniejsza okazała się realizacja 

kryterium bogactwa językowego (łatwość 0,63) oraz poprawności językowej (łatwość 0,69), 

chociaż wyniki obydwu tych kategorii są porównywalne do wyników ubiegłego roku co 

oznacza, że wypadły znacznie lepiej niż w latach  ubiegłych. Zdający mieli jak zwykle 

najwięcej trudności szczególnie z zastosowaniem właściwych struktur leksykalno-

gramatycznych oraz frazeologicznych. Błędy gramatyczne i ortograficzne często zakłócały 

zrozumienie wypowiedzi i argumentacji. 

 

Część II 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynnik łatwości poszczególnych zadań arkusza 

na poziomie rozszerzonym. 

 

Część II tegorocznego arkusza na poziomie rozszerzonym wykazała przewagę zadań 

łatwych i bardzo łatwych, które stanowiły 82% wszystkich zdań w arkuszu. Arkusz nie 

zawierał zadań bardzo trudnych. Trudne okazało się dla zdających tylko jedno zadanie 

cząstkowe 9.2. (łatwość 0,48) na rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. 

Część Rozumienie słuchanego tekstu składała się z trzech zadań. W tej części egzaminu 

najłatwiejsze okazały się zadania 4 i 5. (łatwość 0,95). 
Zadanie 4. polegające na zaznaczeniu zdań zgodnych z treścią wysłuchanego tekstu 

informacyjnego należało do zadań bardzo łatwych (łatwość 0,95) prawdopodobnie ze 

względu na łatwy i często omawiany w toku nauki zakres tematyczny dotyczący Żywienia. 

Wszystkie zadania cząstkowe osiągnęły porównywalny, bardzo wysoki wskaźnik łatwości. 

Zadanie 5. (łatwość 0,95) polegający na przyporządkowaniu usłyszanych tekstów 

informacyjnych właściwym nagłówkom, należało do zadań bardzo łatwych. Pomocne mogło 

być tutaj proste słownictwo z zakresu Zakupy i usługi, środki płatnicze.  

Porównywalnie łatwe było także zadanie 6. (łatwość 0,94) oparte na tekście będącym 

wywiadem ze znaną osobą na temat jej życia i zainteresowań. Podobnie jak w zadaniu 4 i 5 

wszystkie zadania cząstkowe okazały się bardzo łatwe. 

 W części Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno – 

gramatycznych najwięcej problemów, jak zwykle, przysporzyło zdającym zadanie 9. 
(łatwość 0,70) polegające na rozpoznawaniu różnorodnych struktur leksykalno-

gramatycznych w podanym kontekście, chociaż w całości należało ono do zadań łatwych i 

wypadło lepiej niż w latach poprzednich. To pozwala tylko wnioskować o dobrym 

przygotowaniu uczniów do egzaminu. Łatwe okazały się natomiast oba zadania na 

rozumienie tekstu czytanego tj. zadanie 7 (łatwość 0,76)  i zadanie 8 (łatwość 0,86). 

Zadanie 7. okazało się łatwe prawdopodobnie ze względu na zakres tematyczny Dom, 

chociaż w całości należy ono do najtrudniejszych zadań w tej części egzaminu. Zdający 

mieli za zadanie wybrać z podanych odpowiedzi tą właściwą, zgodną z treścią tekstu. Tu 

najwięcej trudności sprawiło zdającym zadanie cząstkowe 7.3 (łatwość 0,61) być może z 

powodu nieznajomości takich czasowników jak includere lub parere. 

Znacznie łatwiejsze okazało się zadanie 8, z zakresu tematycznego Świat przyrody 

polegające na dobraniu do tekstu brakujących zdań, tak aby był on spójny i logiczny.  

Zadanie 9. (łatwość 0,70) okazało się, jak już powiedzieliśmy trudniejsze od pozostałych, 

co nie dziwi biorąc pod uwagę to, że zadania tego typu wymagają znajomości różnorodnych 

struktur leksykalno-gramatycznych. Godny zaznaczenia jest jednak fakt, że zdający poradzili 

sobie z tym zadaniem znacznie lepiej, niż to miało miejsce w latach poprzednich. 

Najtrudniejsze okazało się tu zadanie cząstkowe 9.2. (łatwość 0,48), w którym zdający mieli 

trudności z wyborem właściwego trybu czasownika.  

Stopień 

trudności 
Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba 

zadań 
Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 9.2. 1 

Średnio łatwe 0,5-0,69 7.1./7.3./9.3./9.5. 4 

Łatwe 0,7-0,89 
4.2./6.3./7.2./7.4./8.1./8.2./8.4./9.1./

9.4. 
9 

Bardzo łatwe 0,9-1 
4.1./4.3./4.4./4.5./5.1./5.2./5.3./5.4./

5.5./6.1./6.2./6.4./6.5./7.5./8.3./9.6. 
16 
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3. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA MIARY TENDENCJI 

CENTRALNEJ 
 
 

Poziom podstawowy 
 

Parametry statystyczne arkusza na poziomie podstawowym 
 

 

Liczba 
zdających 

Wynik 
średni 

Wynik 
średni 

w % 
Łatwość Odchylenie 

standardowe 
Wynik 
min. 

Wynik 
max. Mediana Modalna 

35 40,03 80,06 0,80 22,44 5 50 87 97 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu na poziomie podstawowym zdający mógł 

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

tego arkusza dla całego województwa jest bardzo wysoki i wynosi 80,06. Oznacza to, że 

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

Tylko jedna osoba zdająca nie uzyskała wymaganych 30% pozwalających na zaliczenie 

egzaminu na poziomie podstawowym uzyskując 5 punktów. Najniższy wynik pozwalający 

na zaliczenie egzaminu wynoszący 17 pkt uzyskała 1 osoba. Trzech zdających uzyskało 

najwyższy wynik tj. 50 pkt. Wynik ucznia środkowego (mediana = 43,50) podobnie jak 

wynik najczęściej się powtarzający (modalna = 48,5) jest wyższy od średniego wyniku 

wszystkich zdających.  

 
Rozkład wyników indywidualnych 

 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach 

co 1 punkt. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla województwa mazowieckiego z podziałem na 

typy szkół 
 

 

Typ szkoły Liczba zdających Średni wynik w 

ujęciu % 
Liceum ogólnokształcące 29 79,14 

Technikum  3 85,00 

Liceum uzupełniające 3 84,00 

RAZEM 35 80,06 
 

Średni wynik w ujęciu procentowym za zadania w arkuszu na poziomie 

podstawowym uzyskany przez zdających język włoski jako przedmiot obowiązkowy jest 

bardzo wysoki i wynosi 80,06%. Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez 

zdających z liceów ogólnokształcących i techników jest wyższy od średniego wyniku dla 

województwa, natomiast wyniki uzyskane przez absolwentów liceów uzupełniających 

sytuują się niewiele poniżej tej średniej. 

 
 
Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat Liczba 
zdających 

Średni wynik 
w ujęciu 

procentowym 
garwoliński 1 87,00 

legionowski 1 86,00 

M. Płock 2 86,00 

M. Radom 7 73,14 

M. Siedlce 1 38,00 

M. St. Warszawa 19 86,79 

mławski 1 59,00 

płocki 1 10.00, 

pruszkowski 2 94,50 

Razem 35 80,06 
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Poziom rozszerzony 
 

Parametry statystyczne arkusza (Część I i II) 
 

Liczba 
zdających 

Wynik 
średni 

Wynik 
średni 

w % 
Łatwość Odchylenie 

standardowe 
Wynik 
min. 

Wynik 
max. Mediana Modalna 

44 40,69 81,39 0,81 6,67 18,00 49,00 42,25 48,50 

 
Za rozwiązanie wszystkich zadań w części I i II arkusza na poziomie rozszerzonym 

zdający mogli otrzymać maksymalnie 50 punktów (100%). Wynik średni w ujęciu 

procentowym za te arkusze dla całego województwa jest wysoki i wynosi 81,39%.  

Najniższy wynik 18 punktów uzyskała tylko jedna osoba zaś najwyższy wynik – 49 

punktów 5 zdających, co świadczy o dobrym przygotowaniu abiturientów do egzaminu na 

poziomie rozszerzonym. Wynik ucznia środkowego (mediana = 42,00) podobnie jak wynik 

najczęściej się powtarzający (modalna = 48,50) jest znacznie wyższy od średniego wyniku 

wszystkich zdających.  

 

 

Rozkład wyników indywidualnych 
 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach 

co 1 punkt. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla województwa mazowieckiego z podziałem 
na typy szkół 

 
 

Typ szkoły 
Przedmiot dodatkowy 

Liczba 

zdających 
Wynik średni w 

% 
Liceum ogólnokształcące 44 81,39 

 
 

Średni wynik w ujęciu procentowym za zadania w arkuszu na poziomie rozszerzonym w 

części I i II uzyskany przez zdających język włoski jako przedmiot dodatkowy jest bardzo 

wysoki i wynosi 81,39% i jest wyższy od wyniku z ubiegłego roku. 

 
 
 
Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat Liczba 
zdających 

Średni wynik 
w ujęciu 

procentowym 
garwoliński 1 67,00 

pruszkowski 4 87,50 

M. Ostrołęka 3 62,00 

M. Płock 1 95,00 

M. Radom 2 91,00 

M. St. Warszawa 33 81,85 

Razem 44 81,39 

 
 
7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 Do egzaminu maturalnego z języka włoskiego w 2013 roku przystąpiło po raz 

pierwszy 168 absolwentów w tym 35 absolwentów wybrało język włoski jako 

przedmiot obowiązkowy zaś 133  zdawało egzamin z tego języka wybierając go 

jako przedmiot dodatkowy. Absolwenci liceów ogólnokształcących, podobnie jak 

w latach ubiegłych stanowili znakomitą większość wszystkich zdających.  

 W sesji dodatkowej w czerwcu do egzaminu nie przystąpił żaden uczeń. 

 Egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym zdawało ogółem 132 

absolwentów zaś na poziomie rozszerzonym 54. 

 Egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie podstawowym okazał się 

łatwy (łatwość 0,80) i został zdany przez 96,55% przystępujących do tego 

egzaminu. 

 Egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak 

na poziomie podstawowym, okazał się w tym roku łatwy dla zdających (łatwość 

0,81). 
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 Zdający mieli trudności: 
- w arkuszu na poziomie podstawowym z precyzją i komunikatywną realizacją poleceń 

do zadań otwartych oraz z zachowaniem poprawności językowej i ortograficznej w 

wypowiedziach pisemnych 

- w arkuszu na poziomie rozszerzonym z poprawnym stosowaniem struktur leksykalno-

gramatycznych w podanym kontekście oraz z poprawnością ortograficzną, językową i 

interpunkcyjną wypowiedzi pisemnych.  


