
WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH 

PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

 Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego odbył się w całym kraju 4 maja  

2010 r. Język polski jako przedmiot obowiązkowy dla wszystkich absolwentów 

przystępujących po raz pierwszy do matury był zdawany na poziomie podstawowym. 

Egzamin trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych 

sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność tworzenia własnego 

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Za 

poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 70 punktów. Warunkiem 

zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 21 punktów. 

 

 

1. Podstawowe dane statystyczne  

Liczba absolwentów na Mazowszu,  

którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego,  

z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

 

Typ szkoły 
Liczba  

zdających 

Liczba 

zdających po 

raz pierwszy  

i obecnych na 

pięciu 

egzaminach 

obowiązkowych 

Liceum 

ogólnokształcące 
33 142 32 168 

Liceum 

profilowane 
2 489 2 213 

Technikum 11 579 10 820 

Liceum 

uzupełniające 
1 656 1 355 

Technikum 

uzupełniające 
594 462 

Razem 49 460 47 018 

  

 

 Wśród zdających większość – 67% – stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. 

Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci techników (około 35%). Absolwenci 

liceów profilowanych stanowili ok. 5% wszystkich zdających język polski, absolwenci liceów 

uzupełniających – nieco ponad 3%, a osoby, które ukończyły technika uzupełniające – ok. 

1%.  

  

 

 

 



 

Liczba absolwentów na Mazowszu, 

zdających po raz pierwszy i obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych, 

którzy z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

uzyskali co najmniej 30% punktów  

 

Typ szkoły Zaliczony Zdawalność 

NIE TAK 

Liceum ogólnokształcące 542 31 626 98,32% 

Liceum profilowane 139 2 074 93,72% 

Technikum 624 10 196 94,23% 

Liceum uzupełniające 254 1 101 81,25% 

Technikum uzupełniające 95 367 79,44% 

Razem 1 654 45 364 96,48% 

 

 

 Ogółem ok. 96,5% absolwentów zdających po raz pierwszy pisemny egzamin 

maturalny z języka polskiego uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do otrzymania 

za rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym. Odsetek maturzystów, którzy przekroczyli 

ten próg, jest największy w grupie absolwentów liceów ogólnokształcących i wynosi ogółem 

ponad 98%. Nieco mniejszy jest wśród absolwentów liceów profilowanych i techników (ok. 

94%), zdecydowanie mniejszy – w liceach uzupełniających (ok. 81%) i technikach 

uzupełniających (ok. 79,5%). 

  

2. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej
1
  

 

Poziom podstawowy 

 Dane statystyczne (wyrażone w ujęciu procentowym) dotyczące wyników 

obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego zamieszczone są 

w poniższej tabeli. 

Średni wynik 56,28 

Środkowy wynik (mediana) 57,14 

Najczęstszy wynik (modalna) 57,14 

Odchylenie standardowe 16,26 

Wynik najniższy 0,00 

Wynik najwyższy 100,00 

Rozstęp 100,00 

  

 Średni wynik uzyskany przez zdających wynosi 56,28% maksymalnej liczby punktów, 

czyli 39,4 pkt. Środkowy wynik (mediana) wynosi 57,14% (40 pkt). Taki sam jest wynik 

                                                 
1
 Przedstawione dane nie dotyczą maturzystów niesłyszących, którzy rozwiązywali inne zadania niż pozostali. 



najczęstszy (modalna). Uzyskane wyniki obejmują całą skalę: od 0 do 100% punktów. 

Wskazane w tabeli odchylenie standardowe oznacza, że większość zdających uzyskała wyniki 

w granicach od 40,88% (28,6 pkt) do 73,4% (51,38 pkt). 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

z obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół  

 

Typ szkoły Średnia Mediana Modalna Minimum Maksimum 
Odchylenie  

standardowe 

Liceum 

ogólnokształcące 
60,76 61,43 61,43 0,00 100,00 15,24 

Liceum 

profilowane 
47,31 47,14 30,00 5,71 88,57 13,71 

Technikum 47,64 47,14 48,57 0,00 91,43 13,51 

Liceum 

Uzupełniające 
40,33 40,00 30,00 1,43 88,57 15,57 

Technikum 

uzupełniające 
37,80 38,57 30,00 2,88 74,29 14,40 

 

 Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów liceów ogólnokształcących znacznie 

przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. 

 

 


