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OKE-WSEGiM-4442-1/12 

 

Szanowni Państwo, 
 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje 

sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2012 roku   

w województwie mazowieckim.  
 

Sprawozdanie uwzględnia:  
 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane 

ogólne.  

 Zestawienie wyników egzaminu maturalnego w powiatach województwa 

mazowieckiego. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

podstawowym. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

rozszerzonym. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z języka włoskiego. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z historii. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z geografii.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z biologii. 

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z chemii.  

 Analizę wyników egzaminu maturalnego z informatyki. 

 

Dane zawarte w tej publikacji proponujemy analizować wraz ze sprawozdaniem 

dotyczącym wyników matury w kraju - przygotowanym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 
 

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaangażowanie w organizację  

i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w maju 2012 roku. Mamy nadzieję, że nasze 

wspólne doświadczenia przełożą się na coraz sprawniejszą organizację tego 

przedsięwzięcia w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. 

 

                                                                                 Z wyrazami szacunku 
Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Warszawie 

 

 

 

Anna Frenkiel 
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1. WPROWADZENIE 

 

Wstępna część sprawozdania dotyczy wyników zbiorczych, osiągniętych przez całą 

populację zdających z województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem zdawalności 

egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Załącznikiem do tej części sprawozdania są 

wyniki populacji zdających w powiatach naszego województwa.  
 

Kolejne części sprawozdania są szczegółowymi analizami wyników egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów zdawanych obowiązkowo i/lub dodatkowo.  

 

Uzupełnieniem tego sprawozdania są zamieszczone w Systemie Wymiany Plików  

podsumowania (zbiorcze dane statystyczne) wyników egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów w każdej szkole. Ponadto na stronie www.oke.waw.pl 

(BIP) podano zbiorcze dane statystyczne dotyczące wyników egzaminu maturalnego we 

wszystkich szkołach województwa mazowieckiego. Oprócz tego zachęcamy do analizy 

wyników matury w ujęciu graficznym prezentowanych na stronie www.matura.ewd.pl. 

 

Mamy nadzieję, że prezentowane ogólne dane statystyczne i szczegółowe raporty  

o wynikach z poszczególnych przedmiotów znajdujące się w sprawozdaniach OKE i CKE 

umożliwią Państwu: 

 

 oszacowanie osiągnięć własnych absolwentów, porównanie ich wyników z 

wynikami innych zdających, 

 analizę osiągnięć absolwentów z poszczególnych przedmiotów pod kątem 

ocenianych na maturze wiadomości i umiejętności, 

 określenie pozycji szkoły w powiecie, województwie i kraju ze względu na 

osiągnięcia zdających, 

 refleksję nad systemem dydaktycznym szkoły. 

 

 

 

2. PRZYGOTOWANIA DO EGZAMUNU MATURALNEGO 

 

 

Szkolenia dyrektorów szkół i nauczycieli  

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w ramach przygotowania 

egzaminu maturalnego w 2012 roku przeprowadziła szkolenia wszystkich dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych jako przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz ich 

zastępców: 

 

 we wrześniu i październiku 2011 r. – na temat: przebiegu egzaminu maturalnego  

w 2011 roku ze szczególnym uwzględnieniem wyników matury z przedmiotów 

zdawanych obowiązkowo; zadań dyrektora w związku z organizacją egzaminu 

w  2012 roku;  nowej formuły egzaminu ustnego z języka obcego od 2012 roku; 

 w kwietniu 2012 r. – na temat procedur i organizacji egzaminu maturalnego w  

2012 roku oraz przewidywanej koncepcji egzaminu maturalnego od 2015 roku. 

 W szkoleniach uczestniczyli także przedstawiciele organów prowadzących szkoły  

i wizytatorzy Kuratorium Oświaty. 

http://www.oke.waw.pl/
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Oprócz tego – eksperci OKE – prezentowali wyniki egzaminu maturalnego z wielu 

przedmiotów w aspekcie osiągnięć uczniów – na licznych spotkaniach 

organizowanych przez doradców metodycznych oraz na szkoleniach kandydatów na 

egzaminatorów. 

 

Akceptacja tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego 

 

W kwietniu 2011 roku OKE wystąpiła z prośbą do dyrektorów 35 szkół 

ponadgimnazjalnych o przesłanie list tematów z języka polskiego. Większość przesłanych 

przez szkoły tematów nie wymagała żadnych korekt. W pięciu szkołach poprawiono tematy 

zgodnie z zaleceniami OKE. 

 

Organizacja części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 

 

 W marcu 2012 roku otrzymaliśmy z większości szkół harmonogramy części ustnej 

egzaminu maturalnego. Wspomagaliśmy szkoły w organizacji ustnych egzaminów 

maturalnych, ze względu na to, że uczniowie deklarowali zdawanie egzaminów z języków 

obcych nowożytnych również takich, które nie były nauczane w szkole lub z powodu braku 

odpowiedniej liczby nauczycieli danego języka albo odpowiednich egzaminatorów. Po 

otrzymaniu informacji od dyrektorów  - skierowaliśmy 349 zdających na egzaminy ustne 

do innych szkół.  

 

Zapewnienie zestawów na ustny egzamin maturalny  

z języków obcych nowożytnych 

 

Pracownia Języków Obcych przygotowała w odpowiedniej liczbie zestawy na 

egzaminy ustne na poziomie podstawowym, rozszerzonym i bez określania poziomu z 

sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego i włoskiego) oraz zestawy do języków: angielskiego, niemieckiego, 

hiszpańskiego, rosyjskiego i francuskiego w klasach dwujęzycznych. Każdy zestaw 

egzaminacyjny składał się z kolorowego wydruku zadań dla ucznia oraz czarnobiałego 

wydruku dla członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.  Oprócz tego 

opracowano specjalne zestawy do języka angielskiego uczniom niewidomym. Wraz z 

zestawami egzaminacyjnymi przekazano szkołom zbiór tematów do przeprowadzania 

rozmów wstępnych zgodnie z nową formułą egzaminu ustnego. Pakiety z zestawami 

zostały dostarczone dyrektorom szkół w ostatnim tygodniu kwietnia 2012 roku.  

 

 

Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych 

 

 Każdy dyrektor szkoły otrzymał: zasady i terminarz dystrybucji i redystrybucji, 

sposób opisu bezpiecznych kopert z arkuszami egzaminacyjnymi, zasady pakowania 

bezpiecznych kopert z arkuszami do odpowiednich pudełek oraz opis przygotowania 

dokumentacji egzaminacyjnej.  

Ustaliliśmy, że arkusze egzaminacyjne oraz dokumentacja poszczególnych 

egzaminów będą odbierane ze szkół przez firmę kurierską w 7 terminach (4, 9, 11, 15, 18, 

23, 25 maja 2012 roku) odpowiednio dostosowanych do harmonogramu przeprowadzania 

egzaminu maturalnego, natomiast 2 razy dyrektorzy niektórych szkół dostarczą arkusze 

egzaminacyjne do punktów wskazanych przez OKE. W celu ułatwienia porządkowania 
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materiałów egzaminacyjnych dostarczyliśmy dyrektorom szkół pudełka i odpowiednie 

naklejki do pakowania arkuszy i dokumentacji egzaminacyjnej z poszczególnych 

egzaminów. 

 Większość przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych bez zastrzeżeń 

wykonała wszystkie czynności, tzn. przyjęła materiały egzaminacyjne w ustalonym 

terminie i po przeprowadzeniu egzaminu/egzaminów przekazała je firmie kurierskiej.  

 

Jednak przegląd dostarczonych do OKE pakietów z materiałami egzaminacyjnymi 

wykazał, że w wielu szkołach nie dołożono należytej staranności w ich przygotowanie.  

 

 

Najczęściej wystąpiły następujące nieprawidłowości: 

 

o Niewłaściwe pakowanie materiałów egzaminacyjnych – 566 przypadków. 

Przykłady: materiały egzaminacyjne z języka polskiego zapakowane w pudełka z 

naklejką, np. matematyka / język angielski; bezpieczne koperty z arkuszami w 

pudełku z  naklejką Dokumentacja; dokumentacja egzaminu włożona w pudełko 

wraz z arkuszami egzaminacyjnymi; w koperty z dokumentacją egzaminu włożono 

arkusze niewykorzystane; 

o Pozostawiono jedną pracę egzaminacyjną z matematyki poza bezpieczną  kopertą, 

w którą zapakowano arkusze z danej sali. 

o Nie oddano kurierowi wszystkich materiałów egzaminacyjnych, np. arkuszy z 

poprzedniego/poprzednich dni - 64 przypadki. 

o Na bezpiecznych kopertach zamieszczono naklejki z Pesel zdającego – 32 

przypadki. 

o Na bezpiecznych kopertach nie zaznaczono symboli arkuszy lub informacji, że są to 

arkusze dostosowane do dysfunkcji – 6 przypadków. 

o Nieprawidłowo wypełniono protokoły zbiorcze i/lub złożona dokumentacja 

egzaminu była niekompletna – 124 przypadków (np. brak list z Hermesa; listy z 

Hermesa nie podpisane przez członków ZN; brak potwierdzonych kserokopii 

dyplomów finalistów/laureatów olimpiad). 

o Liczba arkuszy zapakowanych w bezpieczne koperty/pudełka była niezgodna z 

opisem na kopercie/pudełku i/lub z protokołem zbiorczym (odnotowaliśmy 34  takie 

przypadki). 

o W jedną bezpieczną kopertę pakowano arkusze z różnych sal lub arkusze z różnych 

poziomów egzaminu, co było poważnym naruszeniem procedury przeprowadzania 

egzaminu (84 przypadki). 

 

 

 

3. PODSTAWOWE DANE O SZKOŁACH I ZDAJĄCYCH EGZAMIN 

MATURALNY    

     

 

Egzamin maturalny przeprowadzono w 1047 szkołach dla 59177 zdających. 
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Zróżnicowanie szkół ze względu na typ i lokalizację  

 
Typ szkoły Lokalizacja szkoły Razem 

 miasto do 20 
tys. 

miasto od 20 
do 100 tys. 

miasto powyżej 
100 tys. 

wieś  

Liceum ogólnokształcące 91 124 222 51 488 

Liceum profilowane 34 45 28 11 118 

Technikum 50 60 80 37 227 

Liceum uzupełniające 26 44 47 17 134 

Technikum uzupełniające 12 20 40 8 80 

Suma 213 293 417 124 1 047 
 

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 23  zmalała liczba szkół, natomiast wzrosła o 582 

liczba absolwentów  przystępujących do matury. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wzrosła liczba liceów ogólnokształcących i 

techników, a nieco zmalała liczba pozostałych typów szkół. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w kraju większość szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu 

zlokalizowana jest w miastach (ok. 88,2%), z tym że w naszym województwie stosunkowo 

dużo – prawie 40% szkół jest w dużych miastach. 

Zróżnicowanie szkół ze wzlędu na typ
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Zróżnicowanie populacji zdających 

 

Dyrektorzy szkół zgłosili do egzaminu maturalnego w 2012 roku 66898 

absolwentów, w tym 52078 tych, którzy wyrazili zgodę przystąpienia do matury pierwszy 

raz.. Część z nich zrezygnowała ze zdawania matury  lub nie ukończyła szkoły – do 

egzaminów przystąpiło 59177 osób, w tym po raz pierwszy – 47601 absolwentów. 

Wśród zdających maturę pierwszy raz - łącznie w sesji majowej i czerwcowej - 46717 

absolwentów przystąpiło do wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych (w tym: 64 

niesłyszących, 21 słabosłyszących,   6 niewidomych i 41 słabowidzących). 

 
Typ szkoły Liczba zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 

poszczególnych typach szkół 

 (wszyscy) 
pierwszy lub kolejny raz 

pierwszy raz pierwszy raz i zdawali 
wszystkie egzaminy 

obowiązkowe 

Liceum ogólnokształcące 38 756 32 143 31 827 

Liceum profilowane 2 861 1 903 1 832 

Technikum 14 796 11 728 11 435 

Liceum uzupełniające 1 977 1 344 1 203 

Technikum uzupełniające 787 483 420 

 59 177 47 601 46 717 

 

Ok. 21% przystępujących do matury stanowili absolwenci z lat ubiegłych (wzrost o 

3% w porównaniu z poprzednim rokiem), którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości, 

zamierzali podwyższyć wyniki albo zdać nowe przedmioty dodatkowe. Z powyższego 

względu, dyrektorzy wielu szkół musieli zorganizować egzaminy nie tylko absolwentom 

tegorocznym, ale także tym, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich (dotyczyło to 

9908 zdających maturę kolejny raz i 712 absolwentów szkół starego typu, którzy 

przystąpili do matury po raz pierwszy). Większość absolwentów przystąpiła do egzaminów 

w szkołach macierzystych lub w szkołach, do których zostali skierowani przez OKE w 

terminie majowym. Tylko 229 absolwentów część egzaminów zdawała w terminie 

czerwcowym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez OKE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zróżnicowanie zdających ze względu na typ szkoły - wszyscy zdający

Liceum 

ogólnokształcące

66%

Liceum profilowane
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Technikum

25%

Liceum uzupełniające

3%

Technikum 
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Marcin
Tekst maszynowy
8



W porównaniu z rokiem ubiegłym na zbliżonym poziomie procentowym pozostała 

populacja zdających ze szkół uzupełniających, zmniejszył się udział zdających z liceów 

profilowanych, natomiast nieznacznie wzrósł procent absolwentów techników i liceów 

ogólnokształcących.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość zdających ukończyła szkoły miejskie. Mimo, że na wsi jest ok. 11,8% 

szkół ponadgimnazjalnych – udział absolwentów  tych szkół (3247) w populacji zdających 

jest stosunkowo niski – 5,5%. 

 

Wśród zdających przeważały dziewczęta (55,2%), chłopców było mniej (44,8%). 

Z porównania liczby dziewcząt i chłopców w różnych typach szkół wynika, że tylko  

w technikach przeważają chłopcy. 

 

 Procent absolwentów zgłoszonych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

7,3% - okazał się nieco wyższy niż w roku ubiegłym (ok.6,4%).  

 

 

 

4. EGZAMINY USTNE  

 

 Część ustną egzaminu maturalnego przeprowadzono od 4 do 25 maja 2012 roku. Po 

zakończeniu tych egzaminów przekazano do OKE w aplikacji Hermes wyniki zdających 

oraz dokumentację egzaminów z poszczególnych szkół. Dziewiętnastu zdających złożyło 

do OKE odwołania od wyników i procedur przeprowadzania egzaminów w szkołach – 

Zróżnicowanie zdających ze względu na położenie szkoły - wszyscy zdający

miasto od 20 tys. do 

100 tys.

27,7%

miasto do 20 tys.

19,2%

wieś

5,5%

miasto powyżej 100 

tys.

47,6%
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pięciu z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych, co skutkowało ponownym 

przeprowadzeniem w szkołach tych egzaminów ustnych. 

 

Wyniki egzaminu ustnego z języka polskiego 

  

Do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło 47395 absolwentów, 

w tym 47034 zgłoszonych po raz pierwszy (361 osób przystąpiły do tego egzaminu po raz 

kolejny). 

603 absolwentów zgłoszonych po raz pierwszy nie zdało egzaminu ustnego  

z języka polskiego, czyli nieco mniej niż w roku poprzednim (615). 

 

Wyniki egzaminu ustnego z języka polskiego w różnych typach szkół 

 

Typ szkoły 

 

Liczba zdających, 

którzy uzyskali  

co najmniej 30% 

punktów 

Procent zdających, 

którzy zdali egzamin 

 

Średni % 

punktów 

 

Liceum ogólnokształcące 31672 99,2% 68,6% 

Liceum profilowane 1794 96,5% 59,8% 

Liceum uzupełniające 1208 96,1% 58,0% 

Technikum 11336 98,3% 59,6% 

Technikum uzupełniające 421 95,0% 52,1% 

Ogółem 46431 98,7% 65,6% 
 

Procent absolwentów ze względu na liczbę punktów uzyskanych z części ustnej  

egzaminu z języka polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. absolwenci, którzy zadali egzamin.; 2. absolwenci, którzy uzyskali mniej niż 30% punktów.  

 

1; 98,70%

2; 1,30%

Marcin
Tekst maszynowy
10



Zdwalność egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej w tym roku  (98,7%)   

jest identyczna jak dwóch ostatnich latach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepiej pod tym względem wypadli absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 

          

 

Wyniki (średni % punktów) z części ustnej egzaminu maturalnego 

 z języka polskiego w różnych typach szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni wynik w ujęciu procentowym z części ustnej egzaminu maturalnego 

z języka polskiego – 65,6% - jest  podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. 

 

Procent absolwentów, którzy zdali część ustną egzaminu z języka polskiego w 

poszczególnych typach szkół

99,2%

96,5% 96,1%

98,3%

95,0%

92,0%
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95,0%

96,0%
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ogólnokształcące

Liceum profilow ane Liceum
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Technikum Technikum

uzupełniające

Wynik (średni % pkt) z części ustnej egzaminu z języka polskiego w 

poszczególnych typach szkół

68,6
59,8 58,0 59,6

52,1
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Wyniki egzaminu ustnego z języków obcych 

Absolwenci ze szkół województwa mazowieckiego przystąpili po raz pierwszy do 

47705 egzaminów ustnych z sześciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 

rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Od tej sesji egzaminacyjnej obowiązywała nowa 

formuła egzaminu ustnego zdawanego przez wszystkich obowiązkowo -  egzamin bez 

określenia poziomu (BOP). Absolwenci oddziałów/szkół dwujęzycznych mogli zdawać 

egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym (D), ale wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. 

Egzaminy ustne zdawane po raz pierwszy (dodatkowe i obowiązkowe) 

Przedmiot poziom 

Egzamin 
Ogółem 

dodatkowy obowiązkowy 

liczba 

egzaminów 
średnia % 

liczba 

egzaminów 
średnia % 

liczba 

egzaminów 

Język angielski 
D 18 77,8   18 

BOP 131 76,0 40762 62,7 40893 

Język francuski 
D 74 68,4   74 

BOP 95 79,7 199 78,0 294 

Język hiszpański 
D 40 76,9   40 

BOP 35 80,3 72 79,7 107 

Język niemiecki 
D 10 92,5   10 

BOP 182 81,2 2339 56,6 2521 

Język rosyjski 
D 4 100,0   4 

BOP 65 80,2 3617 50,2 3682 

Język włoski BOP 21 83,8 41 82,2 62 

 

 Obowiązkowo do egzaminów bez określenia poziomu przystąpiło 47030 

absolwentów. Mimo zmiany formuły – zdający uzyskali na egzaminach podobną średnią 

liczbę punktów jak w poprzednich latach. Sześćdziesięciu pięciu absolwentów ze względu 

na dysfunkcję (niesłyszący) było zwolnionych z tych  egzaminów.  

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego (na 

poziomie dwujęzycznym lub bez określenia poziomu) zdawało tylko 675 osób, czyli 

znacznie mniej niż w poprzednim roku (11125 osób).  

 

Egzaminy ustne z języków obcych zdawane obowiązkowo w poszczególnych typach szkół 

 
 
 

Język 

LO LP LU T TU 

liczba 
zdających 

średnia 
liczba 

punktów 
% 

liczba 
zdających 

średnia 
liczba 

punktów 
% 

liczba 
zdających 

średnia 
liczba 

punktów 
% 

liczba 
zdających 

średnia 
liczba 

punktów 
% 

liczba 
zdających 

średnia 
liczba 

punktów 
% 

JA 28809 68,8 1427 46,2 729 35,1 9460 49,8 337 32,9 

JF 192 79,1     7 46,6   

JH 68 81,0   1 60,0 3 55,7   

JN 1403 64,5 137 42,4 16 38,9 764 45,5 19 32,5 

JR 1442 58,2 272 47,1 525 44,1 1298 45,3 80 35,9 

JW 29 82,6 3 72 6 89,0 3 74,7   
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We wszystkich typach szkół najczęściej wybierano język angielski. Podobnie jak w 

poprzednich latach drugim językiem wybieranym przez zdających z naszego województwa był 

język rosyjski - preferowany przede wszystkim przez absolwentów  liceów profilowanych i 

uzupełniających oraz techników. Tylko absolwenci liceów ogólnokształcących  częściej 

decydowali się na zdawanie języka niemieckiego niż j. rosyjskiego.  

Uzyskane wyniki – średnia liczba punktów – są dość zróżnicowane ze względu na zdawany 

język i  typ szkoły. Najwyższe wyniki z wszystkich egzaminów językowych uzyskali 

absolwenci liceów ogólnokształcących.  

 

Liczba i procent zdających, którzy zdali egzamin ustny z języka obcego 

Przedmiot Typ szkoły Poziom BOP 

liczba % 

Język angielski Liceum ogólnokształcące 28044 97,2% 

 Liceum profilowane 1282 88,4% 

 Liceum uzupełniające 584 80,1% 

 Technikum 8626 91,2% 

 Technikum uzupełniające 266 77,6% 

 Ogółem 38802 95,0% 

Język francuski Liceum ogólnokształcące 188 97,9% 

 Technikum 6 85,7% 

 Ogółem 194 97,5% 

Język hiszpańsk Liceum ogólnokształcące 68 100,0% 

 Liceum uzupełniające 1 100,0% 

 Technikum 2 66,7% 

 Ogółem 71 98,6% 

Język niemiecki Liceum ogólnokształcące 1358 96,7% 

 Liceum profilowane 116 84,7% 

 Liceum uzupełniające 13 81,3% 

 Technikum 711 92,9% 

 Technikum uzupełniające 13 68,4% 

 Ogółem 2211 94,4% 

Język rosyjski Liceum ogólnokształcące 1403 97,3% 

 Liceum profilowane 261 96,0% 

 Liceum uzupełniające 495 94,3% 

 Technikum 1210 93,2% 

 Technikum uzupełniające 66 82,5% 

 Ogółem 3435 95,0% 

Język włoski Liceum ogólnokształcące 28 96,6% 

 Liceum profilowane 3 100,0% 

 Liceum uzupełniające 6 100,0% 

 Technikum 3 100,0% 

 Ogółem 40 97,6% 
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Zdawalność egzaminu ustnego z poszczególnych języków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z języków dość powszechnie wybieranych jako przedmioty obowiązkowe (angielski, 

niemiecki, rosyjski) najmniej (w ujęciu procentowym) absolwentów zaliczyło egzamin z 

języka niemieckiego, natomiast taki sam procent zdających zaliczył egzaminy z języka 

angielskiego i rosyjskiego. 

Zdawalność egzaminu ustnego z języka obcego w poszczególnych typach szkół 

 

Typ szkoły Liczba 
zdających 

Liczba 
 zwolnionych 

Liczba tych, którzy 
zdali egzamin 

Liczba tych, 
którzy uzyskali 
mniej niż 30% 

pkt 

Zdawalność 

Liceum 
ogólnokształcące 

31975 32 31089 886 97,2% 

Liceum profilowane 1862 23 1662 200 89,3% 

Liceum uzupełniające 1277  1099 178 86,1% 

Technikum 11539 4 10558 981 91,5% 

Technikum 
uzupełniające 

442 6 345 97 78,1% 

Ogółem 47095 65 44753 2342 95,0% 

 

 

Zdawalność ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego (przedmiot obowiązkowy) 

jest najwyższa wśród absolwentów liceów ogólnokształcących, a najniższa wśród 

zdających ze szkół uzupełniających; 

 

Spośród 47095 zdających pierwszy raz język obcy jako przedmiot obowiązkowy co 

najmniej 30% punktów z części ustnej uzyskało  44753 absolwentów, czyli 2342 nie zdało 

tego egzaminu. 

 

 

Zdawalność egzaminu ustnego obowiązkowego 

95,0%

97,5%

98,6%

94,4%

95,0%

97,6%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

JA JF JH JN JR JW.
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Procent absolwentów ze względu na liczbę punktów uzyskanych z części ustnej egzaminu  

z języka obcego (przedmiot obowiązkowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. absolwenci, którzy uzyskali mniej niż 30% punktów;  2. absolwenci, którzy zdali egzamin.  

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zdawalność  egzaminu ustnego z języków obcych 

jest nieco niższa (97% w 2011).  

 

Podsumowanie wyników egzaminów ustnych 

 

 603 zdających ustny egzamin z języka polskiego uzyskało mniej niż 30% 

punktów 

  2342 zdających egzaminy z języków obcych (przedmiot obowiązkowy) 

uzyskało mniej niż 30% punktów 

 W sumie - wyniki z 2945 egzaminów ustnych zdawanych obowiązkowo były 

niższe od 30% punktów możliwych do uzyskania  

 115 absolwentów nie zdało obu egzaminów ustnych 

 2227 zdających (4,2% przystępujących pierwszy raz do matury) nie otrzymało 

świadectwa dojrzałości po regulaminowej sesji egzaminacyjnej, ze względu na 

negatywne wyniki egzaminu ustnego. 

 

 

5. SPRAWDZANIE I OCENIANIE PRAC EGZAMINACYJNYCH 

 

Zgodnie z harmonogramem sprawdzania prac egzaminacyjnych ustalonym przez 

Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur oraz Wydział 

Administracyjno - Organizacyjny w porozumieniu z organami prowadzącymi i dyrektorami 

szkół przygotowano na Mazowszu 41 ośrodków, w których w weekendy pracowały 

zespoły egzaminatorów powołane przez Dyrektora OKE. Ze względu na terminarz 

przeprowadzania egzaminu maturalnego w maju i czerwcu sprawdzanie i ocenianie prac 

2

95,0%

1

5,0%
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egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów zaplanowano od 19 maja do 26 czerwca 

2012r. 

 

W zależności od liczby absolwentów zgłoszonych do egzaminów z poszczególnych 

przedmiotów powołano odpowiednią liczbę zespołów egzaminatorów - w sumie 211. We 

wszystkich zespołach pracowało łącznie 4695 egzaminatorów - od kilku do kilkunastu osób 

w jednym zespole. Zgodnie z procedurami sprawdzania pracą każdego zespołu kierował 

przewodniczący, który bezpośrednio podlegał koordynatorowi danego przedmiotu 

egzaminacyjnego. W każdym zespole byli ustaleni egzaminatorzy, którzy wraz z 

przewodniczącym ZE odpowiadali za weryfikowanie rezultatów pracy każdego 

egzaminatora. 

 

Większość zespołów egzaminatorów (207) sprawdzała prace egzaminacyjne 

absolwentów ze szkół naszego województwa, natomiast 3 zespoły powołano w Warszawie 

do sprawdzania prac absolwentów z całego kraju z następujących przedmiotów: języka 

rosyjskiego na poziomie  dwujęzycznym i przedmiotów zdawanych w języku rosyjskim, 

przedmiotów zdawanych w języku hiszpańskim i przedmiotów zdawanych w języku 

francuskim.  

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych przebiegało zgodnie z procedurami i przy dużym 

zaangażowaniu większości egzaminatorów. 

 

Podczas sprawdzania – podobnie jak w latach poprzednich – zauważono pewne 

nieprawidłowości w kodowaniu prac egzaminacyjnych lub organizacji egzaminów. 

Najczęściej egzaminatorzy sygnalizowali:  

 inny PESEL na stronie tytułowej arkusza  i inny na karcie odpowiedzi (11 

przypadków); 

 brak daty urodzenia lub data urodzenia niezgodna z PESELEM.; 

 brak kodowania karty odpowiedzi lub strony tytułowej arkusza (23 przypadki). 

Oprócz tego zgłoszono: 

  oderwane karty odpowiedzi od arkuszy egzaminacyjnych (34 przypadki); 

 brak przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na karty odpowiedzi: 532 

przypadki z matematyki, 115 z fizyki, 463 z języków obcych. 

 

 Podczas wczytywania kart odpowiedzi przez Wydział Badań i Analiz zauważono 

jeszcze inne nieprawidłowości w kodowaniu uczniów, np.: 

 brak zaznaczeń dysleksji lub jej zaznaczenie na pracach uczniów, którzy nie byli 

zgłoszeni jako dyslektycy; 

  

Przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych  i dyrektor OKE w 

porozumieniu z dyrektorem CKE  unieważnili łącznie  77 egzaminów pisemnych. 
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6. EGZAMINY PISEMNE 

 

 

Harmonogram egzaminu maturalnego 

 

Zgodnie z krajowym harmonogramem egzaminu maturalnego w województwie 

mazowieckim przeprowadzono od 4 do 25 maja 2012 roku egzaminy dla 58954 

absolwentów. 179 absolwentów zwolniono z tych przedmiotów egzaminacyjnych, z 

których na olimpiadach uzyskali tytuł finalisty lub laureata. 
 

 

Termin Przedmiot/przedmioty egzaminacyjne 

4 maja język polski P; wiedza o tańcu Pi R 

7 maja język polski R; historia muzyki P i R 

8 maja matematyka P; j. łaciński i kul. antyczna P i R 

9 maja  Matematyka R; historia sztuki P i R 

10 maja język angielski P, R, D 

11 maja wiedza o społeczeństwie P i R; fizyka P i R 

14 maja biologia P i R; historia P i R 

15 maja  informatyka P i R; chemia P i R 

16 maja  język niemiecki P, R, D 

17 maja geografia P i R; filozofia P i R 

18 maja  język rosyjski P, R, D 

21 maja język francuski P, R, D 

22 maja  język hiszpański P, R, D 

23 maja Języki mniejszości narodowych 

24 maja  język włoski P i R 

25 maja  przedmioty w językach obcych 

 

Ponadto Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zorganizowała egzamin 

maturalny w terminie dodatkowym (5-21 czerwca 2011r.) dla 281  zdających, którzy z 

przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie 

regulaminowym.  

Po raz pierwszy do egzaminu maturalnego przystąpiło 47569 absolwentów (podobnie 

jak w poprzednim roku - 47845), ale do wszystkich egzaminów obowiązkowych w 

sesji majowej i czerwcowej przystąpiło  46717 osób.  

 

Poniższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy zdawali pięć egzaminów 

obowiązkowych w sesji majowej i czerwcowej. 

 

Przedmioty obowiązkowe  

 

Od 2012 roku wszyscy zdający po raz pierwszy egzamin maturalny są zobowiązani 

przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego i matematyki na poziomie 

podstawowym i do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
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Liczba i procent absolwentów zdających maturę po raz pierwszy, którzy przystąpili do 

wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych  

 
Przedmiot Poziom LO LP T LU TU Ogółem % 

Pierwszy przedmiot obowiązkowy - język polski 

Język polski podstawowy 31827 1832 11435 1203 420 46717 100% 

Drugi przedmiot obowiązkowy – język obcy 

Język angielski podstawowy 28705 1424 9379 674 326 40508 86,7% 

Język niemiecki podstawowy 1399 135 761 15 19 2329 4,9% 

Język rosyjski podstawowy 1436 270 1283 507 75 3231 6,9% 

Język francuski podstawowy 191 0 7 0 0 198 0,4% 

Język hiszpański podstawowy 67 0 2 1 0 70 0,1% 

Język włoski podstawowy 29 3 3 6 0 41 0,08% 

Trzeci przedmiot obowiązkowy - matematyka 

Matematyka podstawowy 31827 1832 11435 1203 420 46717 100% 

 

 

 

Wyniki pisemnych egzaminów obowiązkowych 

 

Procent absolwentów z poszczególnych typów szkół, którzy uzyskali co najmniej 30% 

punktów z pisemnych egzaminów obowiązkowych 

 

 
Przedmiot LO LP T LU TU Ogółem 
Język polski 98,4% 92,7% 94,2% 84,1% 74,0% 96,5% 
Język angielski 96,9% 81,3% 85,8% 60,8% 55,2% 92,9% 
Język francuski 99,5%  85,7%   99,0% 
Język hiszpański 98,5%  100,0% 100,0%  98,6% 
Język niemiecki 97,5% 88,9% 91,5% 73,3% 63,2% 94,6% 
Język rosyjski 95,0% 94,4% 87,0% 87,6% 69,3% 90,5% 
Język włoski 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 
Matematyka 93,2% 73,1% 79,0% 50,5% 41,9% 87,4% 

 

 

Pisemny egzamin z języka polskiego zaliczyło 45099 zdających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdawalność egzaminu pisemnego z języka polskiego w poszczególnych typach 

szkół
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Pisemny egzamin z matematyki zaliczyło 40817 zdających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisemny egzamin z języka obcego zaliczyło 43358 zdających, ale zdawalność różnych 

języków w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana: 

  

o język angielski  (zdany przez 37618 absolwentów) najlepiej zaliczyli absolwenci 

liceów ogólnokształcących, znacznie gorzej z pozostałych szkół młodzieżowych i 

dla dorosłych; 

o język rosyjski ( zdany przez 3231 absolwentów) najlepiej i podobnie wypadł w 

liceach ogólnokształcących i profilowanych, a gorzej w pozostałych typach szkół; 

o język niemiecki (zaliczony przez 2203 absolwentów) dobrze zdali absolwenci 

liceów ogólnokształcących i techników, a gorzej pozostałych typów szkół; 

o języki rzadziej wybierane (francuski, hiszpański i włoski) bardzo dobrze wypadają 

we wszystkich typach szkół. 

 

Zestawienie wyników pisemnych egzaminów obowiązkowych  

 

 
Zestawienie wyników pisemnych egzaminów obowiązkowych 

 
Przedmiot Liczba egzaminów 

poniżej 30% 
punktów 

Liczba egzaminów 
poniżej 30% punktów 

(łącznie) 

Procent egzaminów  
poniżej 30% punktów 

Język polski 1618 10877 
 

(14887 w 2011) 

3,5% 

Język obcy nowożytny 3359 7,2% 

Matematyka 5900 12,6% 

 

  
 

 

 

Zdawalność egzaminu z matematyki w  poszczególnych typach szkół
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Z pierwszego przedmiotu obowiązkowego – języka polskiego - zdawalność jest taka 

sama jak w roku ubiegłym (96,49 % w 2011).  

 

Z drugiego przedmiotu obowiązkowego – języka obcego - zdawalność jest nieco niższa 

niż w roku ubiegłym (94,16 %w 2011). 

 

Z trzeciego przedmiotu obowiązkowego – matematyki  - zdawalność jest wyższa niż w 

roku ubiegłym (80,33% w 2011). 

 

 

7. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 

 

Zestawienie wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego  

absolwentów, którzy przystąpili po raz pierwszy do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych w sesji majowej i czerwcowej 2012 roku 

 

 
Typ szkoły Liczba 

przystępujących do 
matury 

Liczba absolwentów, 
którzy zdali maturę 

Odsetek sukcesów 

Liceum ogólnokształcące 31 827 28 406 89,3% 
Liceum profilowane 1 832 1 080 59,0% 
Technikum 11 435 7 579 66,3% 
Liceum uzupełniające 1 203 446 37,1% 
Technikum uzupełniające 420 107 25,5% 

 46 717 37 618 80,5% 
 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w ubiegłym roku 

wyniosła 76,5%, czyli wynik tegoroczny jest wyższy o 4%. 

 

Porównanie zdawalności pisemnych egzaminów obowiązkowych
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Odsetek absolwentów w poszczególnych typach szkół, którzy przystąpili do matury po raz 

pierwszy (sesja majowa i czerwcowa) do wszystkich egzaminów obowiązkowych  

 i otrzymali świadectwo dojrzałości  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podobnie jak w roku poprzednim najwyższy odsetek zdanych matur dotyczy 

absolwentów liceów ogólnokształcących. Znacznie gorzej wypadają zdający z techników i 

liceów profilowanych. Tylko co trzeci absolwent liceum uzupełniającego i co czwarty 

technikum uzupełniającego zdał w tym roku egzamin maturalny. 

 

 

Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół, którzy nie zdali matury 

 

 Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół, którzy nie zdali matury, ponieważ 
nie zaliczyli: 

Typ szkoły jednego 
egzaminu 

dwóch 
egzaminów 

trzech 
egzaminów 

czterech 
egzaminów 

pięciu egzaminów 

LO 2410 744 227 38 2 

LP 451 202 78 19 2 

T 2449 980 367 55 5 

LU 389 220 112 34 2 

TU 116 107 65 23 2 

 5815 2253 849 169 13 
 

 

Dla tych, którzy nie zdali jednego egzaminu zorganizowano egzamin poprawkowy:  

o 21 sierpnia 2012 roku - egzaminy pisemne; 

o 20-24 sierpnia 2012 roku - egzaminy ustne. 
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Liczba wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do matury w 2012 roku  

i otrzymali świadectwo dojrzałości lub aneks 

 
Typ szkoły Liczba absolwentów, 

którzy przystąpili 
do matury 

Liczba 
absolwentów, 
którzy otrzymali 
świadectwo 
dojrzałości 

Liczba 
absolwentów, którzy 
otrzymali aneksy 

Liceum ogólnokształcące 38 756 29 161 3 306 

Liceum profilowane 2 861 1 248 51 

Technikum 14 796 8 280 211 

Liceum uzupełniające 1 977 598 4 

Technikum uzupełniające 787 162 1 

 59 177 39 449 3 573 
 

W sumie 39449 zdających otrzymało świadectwa dojrzałości – w tym 1831 absolwentów, 

którzy kolejny raz zdawali maturę. 3573 absolwentów z lat poprzednich otrzymało aneksy do 

świadectw dojrzałości, ponieważ zdali egzaminy z nowych przedmiotów lub podwyższyli 

wyniki. 16155 osób przystępujących do egzaminu maturalnego nie odniosło żadnego sukcesu – 

nie otrzymało świadectwa dojrzałości lub aneksu. 
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Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa mazowieckiego 

(sesja majowa i czerwcowa 2012 roku) 

 
Powiat Liczba 

zdających 
liczba świadectw 

dojrzałości 
Odsetek sukcesu 

białobrzeski 335 243 73% 
ciechanowski 1 049 817 78% 
garwoliński 1 204 916 76% 
gostyniński 403 313 78% 
grodziski 646 524 81% 
grójecki 811 584 72% 
kozienicki 505 405 80% 
legionowski 595 479 81% 
lipski 282 236 84% 
łosicki 304 241 79% 
makowski 426 295 69% 
miński 1 139 921 81% 
mławski 738 559 76% 
nowodworski 386 306 79% 
ostrołęcki 261 146 56% 
ostrowski 756 544 72% 
otwocki 747 660 88% 
piaseczyński 788 566 72% 
płocki 267 198 74% 
płoński 825 711 86% 
pruszkowski 647 539 83% 
przasnyski 584 446 76% 
przysuski 436 319 73% 
pułtuski 416 304 73% 
radomski 612 501 82% 
siedlecki 4 1 25% 
sierpecki 612 537 88% 
sochaczewski 853 635 74% 
sokołowski 575 443 77% 
szydłowiecki 186 162 87% 
warszawski zachodni 234 165 71% 
węgrowski 659 498 76% 
wołomiński 1 023 680 66% 
wyszkowski 876 650 74% 
zwoleński 205 171 83% 
żuromiński 439 345 79% 
żyrardowski 509 418 82% 
Ostrołęka 1 621 1 205 74% 
Płock 2 136 1 665 78% 
Radom 3 468 2 869 83% 
Siedlce 1 744 1 378 79% 
Warszawa 16 411 14 023 85% 
woj. mazowieckie 46 717 37 618 81% 
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Odsetek sukcesów egzaminacyjnych w powiatach województwa mazowieckiego  

(sesja majowa i czerwcowa 2012 roku) 
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Zdawalność egzaminu maturalnego w dzielnicach Warszawy 

(sesja majowa i czerwcowa 2012 roku) 

 

 
Dzielnica Liczba zdających Liczba świadectw 

dojrzałóści 
Odsetek sukcesu 

Warszawa - Bemowo 244 195 80% 

Warszawa - Białołęka 118 108 92% 

Warszawa - Bielany 1 282 1 085 85% 

Warszawa - Mokotów 2 627 2 264 86% 

Warszawa - Ochota 1 052 937 89% 

Warszawa - Praga Południe 1 679 1 333 79% 

Warszawa - Praga Północ 775 623 80% 

Warszawa - Śródmieście 3 642 3 171 87% 

Warszawa - Wola 2 224 1 897 85% 

Warszawa - Żoliborz 831 713 86% 

Warszawa - Rembertów 162 158 98% 

Warszawa - Targówek 523 439 84% 

Warszawa - Ursus 102 88 86% 

Warszawa - Ursynów 659 580 88% 

Warszawa - Wawer 199 174 87% 

Warszawa - Wilanów 129 116 90% 

Warszawa - Włochy 117 106 91% 

Wesoła 46 36 78% 

M.Warszawa 16 411 14 023 85% 

 

 

 
Na różnice w zdawalności egzaminu maturalnego w powiatach/dzielnicach miały wpływ 

różne czynniki, a przede wszystkim liczba absolwentów z poszczególnych typów szkół 

zlokalizowanych na danym terenie. 
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Odsetek absolwentów w poszczególnych dzielnicach Warszawy, 

którzy zdali egzamin maturalny w 2012 roku 

(sesja majowa i czerwcowa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

8. EGZAMINY Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH 

 
W 2012 roku 32390  absolwentów (ok. 70%) przystępujących po raz pierwszy do 

matury zadeklarowało zdawanie egzaminów z przedmiotów wybranych dodatkowo. Odsetek 

zdających egzaminy dodatkowe jest porównywalny z rokiem ubiegłym.  

 

Procent absolwentów zdających egzaminy z przedmiotów dodatkowych: 
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Typ szkoły Liczba absolwentów zdających odpowiednią liczbę egzaminów  
 z przedmiotów dodatkowych 

0 1 2 3 4 5 6 

LO 5215 7570 9359 7176 2507 284 28 

LP 1065 602 196 36 3 1  

T 6898 3245 1176 351 49 6  

LU 1288 48 8     

TU 444 29 7     

Razem 14910 11494 10746 7563 2559 291 28 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych – najwięcej egzaminów z przedmiotów dodatkowych 

wybrali absolwenci liceów ogólnokształcących – najczęściej wybierali po 2 egzaminy. 

 

 

 
Liczba tegorocznych absolwentów piszących  egzamin maturalny (bez unieważnionych) 
z podziałem na zdających egzaminy z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych 

 
Przedmiot Poziom Przedmiot 

dodatkowy 
Przedmiot 

obowiązkowy 
Razem 

Język polski podstawowy  47 517 47 517 

 rozszerzony 4 955  4 955 

Język angielski dwujęzyczny angielski 139  139 

 podstawowy 334 41 072 41 406 

 rozszerzony 11 475  11 475 

Język niemiecki dwujęzyczny niemiecki 16  16 

 podstawowy 1 030 2 359 3 389 

 rozszerzony 531  531 

Język rosyjski dwujęzyczny rosyjski 4  4 

 podstawowy 306 3 622 3 928 

 rozszerzony 275  275 

Język francuski dwujęzyczny francuski 70  70 

 podstawowy 332 193 525 

 rozszerzony 188  188 

Język hiszpański dwujęzyczny hiszpański 45  45 

 podstawowy 164 65 229 

 rozszerzony 105  105 

Język włoski podstawowy 67 41 108 

 rozszerzony 40  40 

Język litewski podstawowy 1  1 

Język ukraiński rozszerzony 1  1 

Matematyka dwujęzyczny angielski  9 9 

 dwujęzyczny francuski  66 66 

 dwujęzyczny rosyjski  5 5 

 podstawowy  47 462 47 462 

 rozszerzony 8 484  8 484 

Fizyka i astronomia dwujęzyczny francuski 2  2 

 podstawowy 2 860  2 860 

 rozszerzony 2 789  2 789 

Biologia dwujęzyczny angielski 4  4 

 dwujęzyczny francuski 2  2 
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 podstawowy 2 796  2 796 

 rozszerzony 3 622  3 622 

Geografia podstawowy 4 849  4 849 

 rozszerzony 5 118  5 118 

Chemia dwujęzyczny francuski 1  1 

 podstawowy 1 108  1 108 

 rozszerzony 3 112  3 112 

Historia dwujęzyczny francuski 7  7 

 podstawowy 1 177  1 177 

 rozszerzony 1 577  1 577 

Historia sztuki podstawowy 122  122 

 rozszerzony 267  267 

Historia muzyki podstawowy 18  18 

 rozszerzony 23  23 

Wiedza o społeczeństwie podstawowy 4 567  4 567 

 rozszerzony 4 210  4 210 

Wiedza o tańcu podstawowy 1  1 

 rozszerzony 7  7 

Informatyka podstawowy 210  210 

 rozszerzony 225  225 

Filozofia podstawowy 21  21 

 rozszerzony 60  60 

Język łaciński i kultura ant. podstawowy 26  26 

 rozszerzony 14  14 

 

W 2012 roku przeprowadzono w sumie 209853 pisemnych egzaminów dla 

absolwentów po raz pierwszy przystępujących do matury, w tym 67357 egzaminów z 

przedmiotów zdawanych dodatkowo. 

 

 

Najczęściej  wybierane przedmioty zdawane dodatkowo 

 
Przedmiot Poziom Odsetek tegorocznych 

absolwentów 

Język angielski rozszerzony 17% 

Matematyka rozszerzony 13% 

Geografia rozszerzony 8% 

Język polski rozszerzony 7% 

Geografia podstawowy 7% 

Wiedza o społeczeństwie podstawowy 7% 

Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 6% 

Biologia rozszerzony 5% 

Chemia rozszerzony 5% 

Fizyka i astronomia podstawowy 4% 

Biologia podstawowy 4% 
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Fizyka i astronomia rozszerzony 4% 

Historia rozszerzony 2% 

Historia podstawowy 2% 

Chemia podstawowy 2% 

Język niemiecki podstawowy 2% 

Język niemiecki rozszerzony 1% 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym zdający najczęściej decydowali się na egzaminy 

dodatkowe z: języka angielskiego, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka 

polskiego. Nadal popularne były egzaminy dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych: 

biologii, chemii i fizyki. Inne przedmioty uwzględnione w tabeli były wybierane rzadziej, 

ale co najmniej przez 1% absolwentów. Pozostałe przedmioty zdawane dodatkowo – nie 

uwzględnione w tabeli – wybierali nieliczni zdający. 

 

 

 

Podstawowe dane statystyczne o egzaminach z przedmiotów, dla których nie 

przygotowano oddzielnego sprawozdania, ze względu na stosunkowo niewielką 

populację zdających 

 

Przedmiot Poziom Liczba zdających Średni procent 

punktów 

wiedza o tańcu podstawowy 1 10.00 

wiedza o tańcu rozszerzony 7 66,00 

historia sztuki podstawowy 122 36,81 

historia sztuki rozszerzony 273 54,22 

historia muzyki podstawowy 19 58,79 

historia muzyki rozszerzony 24 52,42 

filozofia podstawowy 20 56,30 

filozofia rozszerzony 74 67,46 

język łaciński i k. ant. podstawowy 25 71,20 

język łaciński i k. ant. rozszerzony 21 80,05 

Przedmioty w języku 

obcym: 

Język zdawania   

matematyka język angielski 9 84,33 

matematyka język francuski 66 81,24 

matematyka język rosyjski 5 65,20 

historia język francuski 7 80,00 

biologia język francuski 2 71,50 

biologia język angielski 4 67,50 

fizyka język francuski 2 41,00 

chemia język francuski 1 92,00 
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9. SESJA POPRAWKOWA  

 

Do poprawy egzaminu maturalnego zgłoszono 8966 absolwentów: 7940 na egzamin 

pisemny i 1026 na egzamin ustny. 

 

 Do egzaminu ustnego w terminie 20-24 sierpnia 2012 r. przystąpiło 936 zdających, w 

tym 899 tegorocznych. 

 
Sesja poprawkowa – sierpień 2012 r. egzamin ustny liczba absolwentów którzy: 

przedmiot poziom egzaminu 
ustnego  

 przystąpili do 
egzaminu 

zaliczyli egzamin 

Język angielski podstawowy 576 501 

Język francuski podstawowy 1 1 

Język niemiecki podstawowy 47 37 

Język polski nie dotyczy 227 222 

Język rosyjski podstawowy 47 46 

Język włoski podstawowy 1  

Łącznie  899 807 

 
Egzamin ustny zaliczyło 807 absolwentów – 90% zdających. 

 

Do egzaminu pisemnego 21 sierpnia 2012 r. przystąpiło  6803 absolwentów; wśród nich 4475 

zdających po raz pierwszy egzamin maturalny.  

 

Zestawienie wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego  

absolwentów, którzy przystąpili po raz pierwszy do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych w sesji majowej, dodatkowej i  poprawkowej 2012 roku 

 

 
Typ szkoły Liczba absolwentów, 

którzy przystąpili  
do matury  

Liczba absolwentów, 
którzy zdali maturę 

Odsetek 
sukcesów 

Liceum ogólnokształcące 31827 29782 93,6% 

Liceum profilowane 1832 1285 70,1% 

Technikum 11435 8645 75,6% 

Liceum uzupełniające 1203 580 48,2% 

Technikum uzupełniające 420 144 34,3% 

Ogółem 46717 40436 86,6% 
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Powiat Liczba absolwentów, którzy 
przystąpili do matury  

Liczba absolwentów, 
którzy zdali maturę 

Odsetek 
sukcesów 

białobrzeski 335 272 81,2% 
ciechanowski 1049 887 84,6% 
garwoliński 1204 1003 83,3% 
gostyniński 403 338 83,9% 
grodziski 646 575 89,0% 
grójecki 811 664 81,9% 
kozienicki 505 427 84,6% 
legionowski 595 522 87,7% 
lipski 282 251 89,0% 
łosicki 304 248 81,6% 
makowski 426 330 77,5% 
miński 1139 981 86,1% 
mławski 738 617 83,6% 
nowodworski 386 337 87,3% 
ostrołęcki 261 164 62,8% 
ostrowski 756 585 77,4% 
otwocki 747 689 92,2% 
piaseczyński 788 635 80,6% 
płocki 267 221 82,8% 
płoński 825 764 92,6% 
pruszkowski 647 572 88,4% 
przasnyski 584 486 83,2% 
przysuski 436 350 80,3% 
pułtuski 416 340 81,7% 
radomski 612 542 88,6% 
siedlecki 4 2 50,0% 
sierpecki 612 563 92,0% 
sochaczewski 853 689 80,8% 
sokołowski 575 483 84,0% 
szydłowiecki 186 167 89,8% 
warszawski 16411 14874 90,6% 
warszawski zachodni 234 189 80,8% 
węgrowski 659 525 79,7% 
wołomiński 1023 779 76,1% 
wyszkowski 876 710 81,1% 
zwoleński 205 182 88,8% 
żuromiński 439 372 84,7% 
żyrardowski 509 449 88,2% 
M. Ostrołęka 1621 1290 79,6% 
M. Płock 2136 1821 85,3% 
M. Radom 3468 3085 89,0% 
M. Siedlce 1744 1456 83,5% 

woj.mazowieckie 46717 40436 86,6% 
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Dzielnica Liczba absolwentów, 
którzy przystąpili do 
matury  

Liczba absolwentów, 
którzy zdali maturę 

Odsetek sukcesów 

Warszawa - Bemowo 244 221 90,6% 
Warszawa - Białołęka 118 115 97,5% 
Warszawa - Bielany 1282 1147 89,5% 
Warszawa - Mokotów 2627 2404 91,5% 
Warszawa - Ochota 1052 975 92,7% 
Warszawa - Praga Poł. 1679 1450 86,4% 
Warszawa - Praga Pół. 775 673 86,8% 
Warszawa - 
Śródmieście 

3642 3321 91,2% 

Warszawa - Wola 2224 2002 90,0% 
Warszawa - Żoliborz 831 757 91,1% 
Warszawa - Rembertów 162 162 100,0% 
Warszawa - Targówek 523 473 90,4% 
Warszawa - Ursus 102 92 90,2% 
Warszawa - Ursynów 659 621 94,2% 
Warszawa - Wawer 199 184 92,5% 
Warszawa - Wilanów 129 127 98,4% 
Warszawa - Włochy 117 110 94,0% 
Wesoła 46 40 87,0% 

dla Warszawy 16411 14874 90,6% 
 

Zdawalność egzaminów w sesji poprawkowej wpłynęła znacząco na wyniki matury  

w szkołach, powiatach i województwie mazowieckim. 

 

10. PODSUMOWANIE  

 

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej 2012 roku przeprowadzono w 1047 szkołach 

województwa mazowieckiego dla 59177 absolwentów.  

 

 W większości szkół dotrzymano procedur przeprowadzania egzaminu w części 

ustnej i pisemnej. 

 

 Do egzaminu maturalnego po raz pierwszy przystąpiło 47601 absolwentów (w tym 

46717 osób, które zdawały wszystkie egzaminy obowiązkowe).  

 

 Egzamin ustny z języka polskiego zaliczyło 99,3%, a z języków obcych 96,6% 

tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych.  

 

 Egzamin pisemny z języka polskiego zaliczyło 97,2%, z języka obcego 93,9%,         

a z matematyki 90,0% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do 

wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

 

 Świadectwa dojrzałości otrzymało 86,6% absolwentów, którzy  po raz pierwszy 

przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Znacznie 

lepiej niż absolwenci techników (75,6%) i liceów profilowanych (70,1%) zdali 

egzamin maturalny absolwenci liceów ogólnokształcących (93,6%). Znacznie 
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gorzej  wypadli zdający z liceów uzupełniających (48,2%) i techników 

uzupełniających (34,3%). 

 

  32390 (ok. 70%) tegorocznych absolwentów oprócz egzaminów obowiązkowych 

zdawało egzaminy z przedmiotów wybranych dodatkowo. Najwięcej z nich 

zadeklarowało jeden (11457), dwa (10746) lub  trzy (7563) przedmioty.  

 

 najczęściej wybieranymi przedmiotami zdawanymi dodatkowo były: język 

angielski (ok. 11,5 tys.), geografia (ok. 10 tys.), wos (ok. 9 tys.), matematyka (ok. 

8,5 tys.), biologia (ok. 7 tys.), fizyka (ok. 5 tys.), chemia (ok.4 tys.). 
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II. Zestawienie wyników egzaminu maturalnego  

w powiatach województwa mazowieckiego. 



Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat białobrzeski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  23 34,3  0,0 45,2 18

Chemia  0  14 24,7  0,0 41,4 3

Fizyka i astronomia  0  16 43,4  0,0 59,7 20

Geografia  0  49 45,7  0,0 50,7 98

Historia  0  1 65,4  0,0 58,0 7

Język angielski  254  18 57,7  87,0 58,6 0

Język niemiecki  43  3 54,8  95,3 69,7 2

Język polski  337  14 47,4  95,3 65,4 0

Język rosyjski  39  2 59,9  100,0 50,5 0

Matematyka  337  52 54,8  80,1 56,0 0

Wiedza o społeczeństwie  0  26 41,1  0,0 21,8 30

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 337 

 272 

 335 81,2 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat ciechanowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  92 43,4  0,0 60,2 97

Chemia  0  79 50,8  0,0 53,4 39

Filozofia  0  0 52,0  0,0 2

Fizyka i astronomia  0  53 36,9  0,0 59,8 74

Geografia  0  122 45,3  0,0 56,9 205

Historia  0  31 51,0  0,0 57,5 22

Historia sztuki  0  0 6,0  0,0 1

Informatyka  0  2 36,0  0,0 70,0 1

Język angielski  754  151 67,0  91,9 64,5 10

Język francuski  0  1 80,0  0,0 90,0 4

Język hiszpański  0  1  0,0 92,0 0

Język niemiecki  165  18 57,7  92,7 60,1 5

Język polski  1 074  116 52,9  95,6 65,2 0

Język rosyjski  145  7 60,2  90,3 60,9 5

Matematyka  1 069  156 56,8  81,7 56,1 0

Wiedza o społeczeństwie  0  83 41,8  0,0 37,4 145

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 1 076 

 887 

 1 049 84,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat garwoliński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  87 38,6  0,0 54,6 70

Chemia  0  76 54,5  0,0 46,5 26

Fizyka i astronomia  0  44 35,3  0,0 44,3 71

Geografia  0  127 49,8  0,0 52,9 145

Historia  0  26 59,0  0,0 50,7 27

Historia sztuki  0  1 32,0  0,0 92,0 1

Informatyka  0  2 23,0  0,0 71,0 2

Język angielski  868  158 65,7  90,6 60,6 15

Język francuski  1  4 58,4  100,0 53,5 5

Język hiszpański  0  0 87,0  0,0 2

Język niemiecki  86  4 48,3  83,7 68,0 7

Język polski  1 229  78 52,4  96,3 68,6 0

Język rosyjski  266  22 63,3  95,1 67,0 12

Język włoski  0  0 91,3  0,0 3

Matematyka  1 226  146 56,8  83,7 50,7 0

Wiedza o społeczeństwie  0  91 43,7  0,0 37,2 194

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 1 229 

 1 003 

 1 204 83,3 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat gostyniński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  31 43,1  0,0 52,3 47

Chemia  0  39 65,2  0,0 41,5 33

Fizyka i astronomia  0  19 36,0  0,0 50,7 18

Geografia  0  21 47,6  0,0 48,2 102

Historia  0  16 54,1  0,0 42,0 20

Historia muzyki  0  1  0,0 18,0 0

Historia sztuki  0  1  0,0 54,0 0

Informatyka  0  2  0,0 23,0 0

Język angielski  389  46 65,5  91,3 58,8 0

Język niemiecki  18  1 51,7  94,4 91,0 6

Język polski  409  42 51,7  95,1 68,6 0

Język rosyjski  1  0 43,0  100,0 0

Matematyka  409  47 56,2  82,6 55,0 0

Wiedza o społeczeństwie  0  18 44,8  0,0 35,2 28

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 409 

 338 

 403 83,9 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat grodziski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  34 39,3  0,0 49,3 46

Chemia  0  30 42,7  0,0 35,0 21

Filozofia  0  0  0,0 0

Fizyka i astronomia  0  26 32,4  0,0 30,2 35

Geografia  0  47 47,1  0,0 52,0 93

Historia  0  8 53,4  0,0 69,8 14

Historia sztuki  0  1 31,5  0,0 18,0 2

Informatyka  0  3 27,0  0,0 20,7 2

Język angielski  598  149 72,4  95,8 64,6 2

Język francuski  2  2 52,5  100,0 83,5 12

Język hiszpański  0  0 60,0  0,0 1

Język niemiecki  9  5 61,0  66,7 82,0 8

Język polski  657  74 55,7  97,7 58,1 0

Język rosyjski  47  2 56,9  93,6 95,5 3

Język włoski  1  1 94,0  100,0 55,0 0

Matematyka  658  76 57,0  88,3 43,2 0

Wiedza o społeczeństwie  0  40 41,2  0,0 34,3 91

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 658 

 575 

 646 89,0 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat grójecki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  39 40,1  0,0 48,1 49

Chemia  0  34 34,6  0,0 42,4 7

Filozofia  0  1  0,0 52,0 0

Fizyka i astronomia  0  26 32,7  0,0 42,2 26

Geografia  0  98 47,7  0,0 51,5 121

Historia  0  14 53,7  0,0 42,3 18

Historia muzyki  0  1  0,0 76,0 0

Historia sztuki  0  1 34,0  0,0 70,0 2

Informatyka  0  4 50,0  0,0 63,5 1

Język angielski  686  112 64,6  88,5 60,6 8

Język hiszpański  0  1  0,0 78,0 0

Język litewski  0  0 30,0  0,0 1

Język niemiecki  38  4 60,1  94,7 55,7 11

Język polski  820  64 50,2  96,8 61,3 0

Język rosyjski  94  9 55,7  81,9 65,8 5

Matematyka  818  113 54,1  80,6 45,0 0

Wiedza o społeczeństwie  0  45 46,6  0,0 31,9 65

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 820 

 664 

 811 81,9 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat kozienicki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  31 35,0  0,0 52,6 25

Chemia  0  31 45,6  0,0 44,6 11

Fizyka i astronomia  0  36 30,0  0,0 41,1 43

Geografia  0  77 48,6  0,0 49,6 57

Historia  0  7 51,0  0,0 52,9 9

Historia sztuki  0  1  0,0 60,0 0

Informatyka  0  4 44,0  0,0 49,0 2

Język angielski  452  88 62,8  88,3 56,9 6

Język hiszpański  0  0  0,0 0

Język niemiecki  30  10 66,1  93,3 70,5 8

Język polski  510  27 55,9  97,5 62,2 0

Język rosyjski  24  0 55,8  91,7 0

Język włoski  1  0 89,0  100,0 0

Matematyka  509  106 61,3  84,9 46,4 0

Wiedza o społeczeństwie  0  24 49,0  0,0 30,5 29

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 511 

 427 

 505 84,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat legionowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  27 37,5  0,0 46,8 37

Chemia  0  25 52,9  0,0 42,0 13

Filozofia  0  2  0,0 47,0 0

Fizyka i astronomia  0  31 31,9  0,0 35,2 21

Geografia  0  79 52,4  0,0 46,6 78

Historia  0  10 61,5  0,0 48,2 22

Historia sztuki  0  3 18,0  0,0 52,0 1

Informatyka  0  0 36,0  0,0 3

Język angielski  549  122 69,1  91,8 63,5 4

Język francuski  3  2 76,6  100,0 58,0 15

Język hiszpański  0  1 51,5  0,0 50,0 2

Język niemiecki  8  2 63,9  87,5 69,0 16

Język polski  604  53 53,3  98,0 64,7 0

Język rosyjski  41  1 67,2  92,7 77,0 2

Język włoski  1  0 94,0  100,0 0

Matematyka  604  96 58,0  85,1 40,6 0

Wiedza o społeczeństwie  0  55 44,1  0,0 34,0 73

Wiedza o tańcu  0  0  0,0 0

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 604 

 522 

 595 87,7 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat lipski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  5 49,7  0,0 47,0 31

Chemia  0  2 61,9  0,0 49,0 15

Fizyka i astronomia  0  0 23,5  0,0 11

Geografia  0  5 50,9  0,0 58,4 51

Historia  0  1 47,5  0,0 34,0 8

Informatyka  0  0 30,0  0,0 1

Język angielski  248  8 58,0  91,9 58,3 1

Język niemiecki  17  0 58,9  88,2 3

Język polski  282  2 55,0  96,8 65,5 0

Język rosyjski  19  0 48,3  78,9 0

Matematyka  284  15 55,3  91,9 34,0 0

Wiedza o społeczeństwie  0  3 37,2  0,0 54,0 71

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 284 

 251 

 282 89,0 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat łosicki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  19 38,2  0,0 44,6 25

Chemia  0  7 49,0  0,0 61,9 2

Fizyka i astronomia  0  9 20,0  0,0 34,3 1

Geografia  0  53 50,5  0,0 52,3 29

Historia  0  3 58,6  0,0 66,7 10

Historia sztuki  0  1  0,0 46,0 0

Informatyka  0  1  0,0 76,0 0

Język angielski  168  32 68,1  91,1 58,9 8

Język niemiecki  12  0 56,8  91,7 4

Język polski  308  19 55,0  98,7 69,6 0

Język rosyjski  127  7 60,1  82,7 76,1 8

Matematyka  308  40 59,7  85,4 61,4 0

Wiedza o społeczeństwie  0  11 40,2  0,0 32,4 25

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 308 

 248 

 304 81,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat makowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  29 38,5  0,0 50,2 24

Chemia  0  16 38,1  0,0 40,9 17

Fizyka i astronomia  0  20 29,5  0,0 37,8 4

Geografia  0  59 48,6  0,0 49,2 74

Historia  0  3 66,0  0,0 78,0 1

Informatyka  0  1  0,0 46,0 0

Język angielski  290  37 58,2  81,4 53,6 6

Język niemiecki  54  2 52,8  94,4 56,0 3

Język polski  441  18 49,9  95,7 73,1 0

Język rosyjski  99  7 59,3  94,9 66,7 1

Matematyka  442  59 50,9  74,2 52,0 0

Wiedza o społeczeństwie  0  18 38,2  0,0 36,4 51

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 444 

 330 

 426 77,5 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat miński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  90 36,8  0,0 45,9 70

Chemia  0  54 49,2  0,0 47,9 19

Fizyka i astronomia  0  116 28,5  0,0 36,4 68

Geografia  0  165 48,4  0,0 52,0 177

Historia  0  21 60,1  0,0 52,3 23

Historia muzyki  0  0 77,5  0,0 2

Historia sztuki  0  7 46,8  0,0 60,9 11

Informatyka  0  3 26,0  0,0 20,0 2

Język angielski  996  257 70,8  92,3 66,0 4

Język francuski  4  8 79,1  100,0 65,3 3

Język hiszpański  2  1 69,0  100,0 67,0 2

Język niemiecki  10  0 63,0  90,0 8

Język polski  1 157  65 57,6  98,0 74,0 0

Język rosyjski  140  2 62,3  92,9 64,5 6

Matematyka  1 156  248 63,3  89,0 42,8 0

Wiedza o społeczeństwie  0  103 46,3  0,0 35,2 104

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 1 157 

 981 

 1 139 86,1 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat mławski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  48 41,1  0,0 56,1 49

Chemia  0  33 60,1  0,0 53,3 23

Filozofia  0  1  0,0 38,0 0

Fizyka i astronomia  0  17 36,4  0,0 54,5 51

Geografia  0  78 51,9  0,0 53,4 113

Historia  0  16 60,1  0,0 47,0 16

Historia sztuki  0  1  0,0 70,0 0

Informatyka  0  1  0,0 96,0 0

Język angielski  599  67 59,3  85,1 60,7 4

Język francuski  1  0 48,0  100,0 3

Język niemiecki  73  8 55,3  89,0 60,8 7

Język polski  747  43 55,7  96,3 61,2 0

Język rosyjski  72  0 58,1  94,4 2

Język włoski  1  0 90,0  100,0 0

Matematyka  746  81 56,8  83,6 41,6 0

Wiedza o społeczeństwie  0  27 42,7  0,0 34,2 120

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 747 

 617 

 738 83,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat nowodworski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  7 40,8  0,0 56,6 26

Chemia  0  5 48,7  0,0 38,6 6

Fizyka i astronomia  0  11 38,2  0,0 45,3 11

Geografia  0  17 57,8  0,0 52,9 41

Historia  0  6 59,2  0,0 68,3 5

Historia sztuki  0  1 30,0  0,0 88,0 1

Informatyka  0  0 37,5  0,0 4

Język angielski  361  52 62,7  84,2 69,3 0

Język francuski  1  0 38,0  100,0 0

Język niemiecki  5  2 75,3  100,0 60,5 11

Język polski  397  15 50,7  97,7 69,5 0

Język rosyjski  26  0 62,2  100,0 1

Matematyka  397  37 58,4  90,4 47,0 0

Wiedza o społeczeństwie  0  13 45,1  0,0 30,6 36

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 399 

 337 

 386 87,3 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat ostrołęcki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  5 33,2  0,0 44,0 23

Chemia  0  0 68,3  0,0 6

Fizyka i astronomia  0  0 30,5  0,0 4

Geografia  0  25 49,3  0,0 45,9 42

Historia  0  0 53,0  0,0 3

Informatyka  0  0 42,0  0,0 1

Język angielski  219  10 50,0  78,1 60,2 0

Język niemiecki  2  0 61,2  100,0 3

Język polski  270  6 45,4  93,0 74,3 0

Język rosyjski  50  0 32,0  54,0 0

Język włoski  0  0 24,0  0,0 1

Matematyka  270  7 44,2  69,6 33,7 0

Wiedza o społeczeństwie  0  3 41,3  0,0 21,3 38

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 271 

 164 

 261 62,8 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat ostrowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  48 36,1  0,0 52,2 38

Chemia  0  47 39,0  0,0 60,7 28

Fizyka i astronomia  0  22 35,4  0,0 47,9 30

Geografia  0  89 45,2  0,0 47,1 138

Historia  0  10 52,7  0,0 49,8 14

Historia muzyki  0  1  0,0 16,0 0

Historia sztuki  0  1 38,8  0,0 16,0 4

Informatyka  0  1  0,0 56,0 0

Język angielski  652  138 61,7  85,1 59,3 3

Język niemiecki  74  5 53,4  81,1 65,2 14

Język polski  770  64 50,5  94,8 66,4 0

Język rosyjski  41  1 64,0  100,0 55,0 2

Matematyka  769  97 53,8  78,0 44,4 0

Wiedza o społeczeństwie  0  61 36,1  0,0 40,0 142

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 771 

 585 

 756 77,4 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat otwocki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  38 41,3  0,0 47,6 32

Chemia  0  40 54,5  0,0 52,9 33

Fizyka i astronomia  0  55 37,5  0,0 37,3 41

Geografia  0  79 58,6  0,0 54,9 97

Historia  0  23 53,4  0,0 57,5 17

Historia sztuki  0  0 22,0  0,0 5

Informatyka  0  2  0,0 70,0 0

Język angielski  666  165 74,9  95,0 65,2 0

Język francuski  6  0 63,5  83,3 7

Język hiszpański  1  0 67,3  100,0 7

Język niemiecki  43  5 64,5  95,3 85,2 9

Język polski  766  53 56,5  98,2 65,8 0

Język rosyjski  46  5 63,9  82,6 73,6 11

Matematyka  766  100 66,5  92,2 66,8 0

Wiedza o społeczeństwie  0  58 45,4  0,0 38,8 63

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 768 

 689 

 747 92,2 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat piaseczyński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  51 41,8  0,0 51,9 44

Chemia  0  24 57,4  0,0 59,1 10

Fizyka i astronomia  0  51 35,0  0,0 39,3 50

Geografia  0  67 45,4  0,0 50,6 77

Historia  0  14 60,6  0,0 63,0 29

Historia sztuki  0  4 47,5  0,0 51,0 2

Język angielski  761  175 66,3  87,8 66,7 0

Język francuski  1  0 87,3  100,0 5

Język niemiecki  18  5 61,0  83,3 70,6 5

Język polski  821  61 58,8  99,4 66,2 0

Język rosyjski  37  0 56,3  73,0 8

Matematyka  821  137 57,3  82,6 52,9 0

Wiedza o społeczeństwie  0  72 42,3  0,0 39,4 76

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 822 

 635 

 788 80,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat płocki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  5 40,5  0,0 61,6 20

Chemia  0  4 53,8  0,0 52,8 10

Fizyka i astronomia  0  0 30,6  0,0 7

Geografia  0  20 42,6  0,0 56,9 39

Historia  0  1 56,5  0,0 62,0 11

Historia sztuki  0  0 33,0  0,0 1

Informatyka  0  0 29,0  0,0 2

Język angielski  218  18 54,9  83,9 57,2 3

Język niemiecki  24  1 52,6  91,7 93,0 0

Język polski  273  6 51,5  96,7 75,7 0

Język rosyjski  31  1 62,1  100,0 80,0 0

Matematyka  273  10 51,1  79,1 37,6 0

Wiedza o społeczeństwie  0  3 37,7  0,0 33,3 37

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 273 

 221 

 267 82,8 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat płoński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  82 38,6  0,0 52,3 81

Chemia  0  85 53,0  0,0 48,2 25

Fizyka i astronomia  0  82 32,3  0,0 42,9 48

Geografia  0  71 51,9  0,0 54,8 58

Historia  0  18 62,0  0,0 68,7 32

Historia muzyki  0  0 100,0  0,0 1

Historia sztuki  0  0 16,0  0,0 1

Informatyka  0  4 26,5  0,0 72,0 4

Język angielski  536  103 67,8  92,4 64,9 17

Język francuski  3  1 76,3  100,0 60,0 0

Język niemiecki  36  10 71,0  100,0 77,1 7

Język polski  831  99 58,3  98,3 64,6 0

Język rosyjski  256  14 71,1  96,5 81,2 7

Matematyka  832  150 61,5  90,1 61,8 0

Wiedza o społeczeństwie  0  79 44,4  0,0 41,0 115

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 832 

 764 

 825 92,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat pruszkowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  74 36,5  0,0 51,1 46

Chemia  0  62 41,8  0,0 49,1 8

Fizyka i astronomia  0  29 36,3  0,0 43,1 28

Geografia  0  119 52,5  0,0 53,4 60

Historia  0  22 56,9  0,0 53,5 15

Historia sztuki  0  3 32,0  0,0 29,3 3

Informatyka  0  1 17,3  0,0 48,0 6

Język angielski  613  166 74,5  94,3 68,1 4

Język francuski  0  0 71,7  0,0 3

Język hiszpański  0  1  0,0 76,0 0

Język niemiecki  10  1 66,5  100,0 65,0 16

Język polski  658  66 54,0  97,7 59,7 0

Język rosyjski  31  3 56,1  80,6 59,7 3

Język ukraiński  0  1  0,0 67,0 0

Język włoski  1  2 75,5  100,0 50,0 1

Matematyka  658  105 62,7  85,6 53,4 0

Wiedza o społeczeństwie  0  86 43,3  0,0 42,2 49

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 659 

 572 

 647 88,4 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat przasnyski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  30 40,4  0,0 44,0 45

Chemia  0  27 53,3  0,0 39,8 11

Fizyka i astronomia  0  16 36,2  0,0 54,4 22

Geografia  0  53 49,6  0,0 57,4 82

Historia  0  17 59,8  0,0 55,1 22

Informatyka  0  0 15,1  0,0 11

Język angielski  367  52 61,3  87,5 55,7 3

Język niemiecki  82  4 54,9  95,1 75,0 3

Język polski  588  8 48,8  95,4 73,6 0

Język rosyjski  135  3 58,2  94,8 53,7 3

Matematyka  587  77 53,9  83,6 49,1 0

Wiedza o społeczeństwie  0  22 43,0  0,0 44,4 73

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 588 

 486 

 584 83,2 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat przysuski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  19 45,9  0,0 57,5 18

Chemia  0  23 66,8  0,0 45,7 32

Fizyka i astronomia  0  9 41,3  0,0 58,6 8

Geografia  0  21 44,6  0,0 49,0 46

Historia  0  7 59,4  0,0 58,7 8

Informatyka  0  0 46,0  0,0 1

Język angielski  404  40 57,4  84,2 54,5 3

Język francuski  0  0 52,7  0,0 3

Język niemiecki  23  1 59,8  91,3 38,0 2

Język polski  442  25 47,5  96,2 58,7 0

Język rosyjski  12  1 45,5  75,0 49,0 0

Matematyka  442  35 55,1  81,7 51,5 0

Wiedza o społeczeństwie  0  37 40,4  0,0 34,4 61

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 442 

 350 

 436 80,3 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat pułtuski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  21 49,8  0,0 54,6 33

Chemia  0  15 56,7  0,0 43,5 6

Fizyka i astronomia  0  15 39,2  0,0 46,3 5

Geografia  0  29 49,7  0,0 61,4 51

Historia  0  9 69,8  0,0 56,9 9

Informatyka  0  1 6,0  0,0 30,0 1

Język angielski  306  39 62,8  88,2 64,9 0

Język niemiecki  9  1 79,6  100,0 87,0 4

Język polski  425  19 45,5  86,6 61,1 0

Język rosyjski  109  0 61,4  93,6 5

Matematyka  424  37 58,0  84,7 68,8 0

Wiedza o społeczeństwie  0  9 49,5  0,0 41,1 29

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 425 

 340 

 416 81,7 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat radomski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  26 36,5  0,0 55,5 26

Chemia  0  22 36,2  0,0 40,4 11

Filozofia  0  0 42,0  0,0 1

Fizyka i astronomia  0  28 31,6  0,0 40,9 45

Geografia  0  28 44,6  0,0 46,7 43

Historia  0  8 50,1  0,0 51,5 14

Historia sztuki  0  1 21,0  0,0 74,0 1

Informatyka  0  0 19,3  0,0 3

Język angielski  554  100 65,5  92,4 63,5 0

Język francuski  0  1  0,0 70,0 0

Język hiszpański  0  1  0,0 51,0 0

Język niemiecki  43  6 54,1  79,1 63,7 7

Język polski  614  54 49,6  92,5 65,7 0

Język rosyjski  16  1 56,1  100,0 84,0 1

Język włoski  1  0 66,0  100,0 0

Matematyka  615  82 62,4  93,5 49,8 0

Wiedza o społeczeństwie  0  21 50,1  0,0 38,9 99

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 615 

 542 

 612 88,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat siedlecki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Język angielski  2  1 58,0  100,0 25,0 0

Język niemiecki  2  0 45,5  100,0 0

Język polski  4  0 36,8  100,0 0

Matematyka  4  0 28,0  25,0 0

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 4 

 2 

 4 50,0 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat sierpecki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  61 51,5  0,0 55,6 37

Chemia  0  26 31,0  0,0 67,5 2

Fizyka i astronomia  0  24 31,3  0,0 59,1 19

Geografia  0  40 49,2  0,0 59,6 44

Historia  0  16 59,5  0,0 65,6 4

Informatyka  0  0 12,0  0,0 1

Język angielski  481  69 75,7  97,3 77,7 2

Język francuski  0  0 62,0  0,0 1

Język niemiecki  104  11 75,1  100,0 69,0 6

Język polski  613  38 47,9  90,9 70,9 0

Język rosyjski  28  0 42,5  60,7 5

Matematyka  614  93 71,3  98,0 68,6 0

Wiedza o społeczeństwie  0  41 48,3  0,0 44,8 28

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 614 

 563 

 612 92,0 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat sochaczewski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  48 40,0  0,0 66,1 78

Chemia  0  45 49,6  0,0 66,2 23

Fizyka i astronomia  0  37 42,2  0,0 54,4 62

Geografia  0  65 51,7  0,0 55,4 87

Historia  0  19 53,4  0,0 58,8 29

Historia sztuki  0  0 28,6  0,0 7

Informatyka  0  0 32,0  0,0 4

Język angielski  737  144 63,6  88,2 68,1 6

Język francuski  0  0 71,2  0,0 5

Język hiszpański  1  0 92,0  100,0 0

Język niemiecki  83  7 61,1  95,2 72,0 16

Język polski  872  91 52,4  95,9 66,9 0

Język rosyjski  42  2 48,4  78,6 90,5 4

Język włoski  1  0 71,0  100,0 0

Matematyka  868  121 56,8  82,1 49,3 0

Wiedza o społeczeństwie  0  59 44,8  0,0 46,4 72

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 872 

 689 

 853 80,8 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat sokołowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  24 37,5  0,0 51,6 47

Chemia  0  19 55,9  0,0 53,6 15

Fizyka i astronomia  0  31 45,3  0,0 47,8 15

Geografia  0  88 52,5  0,0 55,7 137

Historia  0  10 58,2  0,0 71,8 28

Historia sztuki  0  1  0,0 10,0 0

Informatyka  0  0 44,5  0,0 19

Język angielski  349  78 68,6  92,3 69,5 9

Język francuski  0  0 87,0  0,0 1

Język łaciński i kultura antyczna  0  0 64,0  0,0 1

Język niemiecki  22  8 75,2  100,0 78,6 10

Język polski  587  16 53,1  93,0 72,6 0

Język rosyjski  211  10 60,1  92,9 61,0 2

Matematyka  587  100 60,3  85,0 56,1 0

Wiedza o społeczeństwie  0  47 45,0  0,0 43,7 92

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 587 

 483 

 575 84,0 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat szydłowiecki

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  8 48,5  0,0 67,1 15

Chemia  0  7 76,0  0,0 38,1 2

Fizyka i astronomia  0  5 29,3  0,0 31,6 9

Geografia  0  5 53,9  0,0 44,6 23

Historia  0  6 67,9  0,0 64,0 8

Historia muzyki  0  0 14,0  0,0 1

Historia sztuki  0  0 22,0  0,0 2

Język angielski  173  28 70,0  94,2 61,6 2

Język francuski  0  1  0,0 55,0 0

Język niemiecki  19  5 75,1  100,0 82,8 0

Język polski  193  8 54,3  99,5 73,9 0

Matematyka  193  15 60,3  89,6 53,7 0

Wiedza o społeczeństwie  0  4 53,9  0,0 45,0 22

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 193 

 167 

 186 89,8 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat warszawski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  1 546 37,9  0,0 56,8 639

Chemia  0  1 326 48,4  0,0 54,2 240

Filozofia  0  63 59,4  0,0 67,5 15

Fizyka i astronomia  0  1 319 39,1  0,0 46,8 1 196

Geografia  0  2 307 50,7  0,0 59,5 1 026

Historia  0  911 56,6  0,0 57,7 387

Historia muzyki  0  21 58,1  0,0 56,3 12

Historia sztuki  0  219 40,4  0,0 54,3 58

Informatyka  0  137 35,1  0,0 59,4 58

Język angielski  15 312  6 404 79,3  95,8 70,2 136

Język francuski  155  153 83,3  99,4 72,4 218

Język hiszpański  62  88 82,1  98,4 73,4 131

Język łaciński i kultura antyczna  0  21 71,5  0,0 80,0 25

Język niemiecki  572  287 77,4  96,7 78,2 650

Język polski  16 689  2 680 56,9  97,1 67,8 0

Język rosyjski  504  141 70,7  91,7 79,5 159

Język włoski  18  26 86,1  100,0 85,5 45

Matematyka  16 652  3 994 65,9  89,4 56,7 0

Wiedza o społeczeństwie  0  2 112 43,9  0,0 41,6 1 112

Wiedza o tańcu  0  7 10,0  0,0 66,0 1

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 16 708 

 14 874 

 16 411 90,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat warszawski zachodni

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  8 40,9  0,0 29,1 15

Chemia  0  11 28,7  0,0 21,0 3

Fizyka i astronomia  0  1 29,4  0,0 60,0 19

Geografia  0  5 48,3  0,0 37,4 28

Historia  0  8 46,8  0,0 51,8 12

Historia sztuki  0  0  0,0 0

Informatyka  0  0  0,0 1

Język angielski  226  27 64,4  90,3 64,0 2

Język niemiecki  6  2 58,1  83,3 76,0 6

Język polski  240  12 50,1  98,8 69,6 0

Język rosyjski  10  3 60,3  80,0 50,7 0

Matematyka  242  16 49,6  75,6 33,1 0

Wiedza o społeczeństwie  0  9 42,4  0,0 28,7 42

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 242 

 189 

 234 80,8 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat węgrowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  50 38,0  0,0 51,5 58

Chemia  0  37 55,3  0,0 49,8 9

Fizyka i astronomia  0  33 32,1  0,0 42,9 39

Geografia  0  46 52,7  0,0 55,5 113

Historia  0  11 61,5  0,0 48,7 15

Historia sztuki  0  1  0,0 60,0 0

Informatyka  0  1 42,0  0,0 16,0 1

Język angielski  460  92 65,4  89,6 65,5 5

Język francuski  0  1 53,3  0,0 51,0 3

Język hiszpański  0  0 88,0  0,0 2

Język niemiecki  4  1 76,3  100,0 89,0 6

Język polski  674  36 54,3  96,3 75,7 0

Język rosyjski  207  1 56,0  88,4 69,0 5

Matematyka  674  108 56,5  79,8 46,7 0

Wiedza o społeczeństwie  0  61 38,3  0,0 38,0 101

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 675 

 525 

 659 79,7 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat wołomiński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  31 39,4  0,0 46,3 56

Chemia  0  18 39,2  0,0 21,6 12

Filozofia  0  1 64,0  0,0 44,0 1

Fizyka i astronomia  0  16 27,7  0,0 30,0 37

Geografia  0  46 49,0  0,0 42,5 111

Historia  0  10 54,8  0,0 54,4 28

Historia sztuki  0  0 22,0  0,0 1

Informatyka  0  3  0,0 62,7 0

Język angielski  888  93 58,9  85,5 60,0 3

Język francuski  5  1 53,4  100,0 74,0 4

Język hiszpański  1  1 70,3  100,0 32,0 2

Język niemiecki  16  1 50,9  87,5 48,0 1

Język polski  1 058  40 53,9  97,8 68,9 0

Język rosyjski  132  3 58,5  93,2 88,3 5

Język włoski  0  0 67,0  0,0 1

Matematyka  1 056  65 49,9  75,7 40,3 0

Wiedza o społeczeństwie  0  43 44,5  0,0 33,1 109

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 1 059 

 779 

 1 023 76,1 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat wyszkowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  38 36,6  0,0 48,6 53

Chemia  0  26 53,2  0,0 48,5 18

Fizyka i astronomia  0  20 34,6  0,0 50,2 27

Geografia  0  68 48,4  0,0 55,1 67

Historia  0  23 54,5  0,0 45,8 32

Historia sztuki  0  0 73,0  0,0 1

Informatyka  0  8 13,2  0,0 51,0 10

Język angielski  825  95 60,7  87,9 62,9 4

Język francuski  0  0 85,0  0,0 4

Język niemiecki  13  1 71,4  100,0 96,0 28

Język polski  893  54 52,2  95,5 69,5 0

Język rosyjski  49  0 51,3  77,6 7

Matematyka  892  80 51,6  82,4 52,5 0

Wiedza o społeczeństwie  0  70 46,7  0,0 46,0 64

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 893 

 710 

 876 81,1 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat zwoleński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  21 40,0  0,0 64,3 6

Chemia  0  16 72,5  0,0 61,6 4

Fizyka i astronomia  0  4 39,6  0,0 61,0 11

Geografia  0  14 53,1  0,0 63,6 27

Historia  0  2 60,6  0,0 77,0 7

Informatyka  0  3 40,0  0,0 30,7 1

Język angielski  183  18 66,9  92,9 57,7 0

Język niemiecki  9  0 51,6  88,9 1

Język polski  208  15 57,5  97,1 73,9 0

Język rosyjski  15  0 63,9  93,3 0

Matematyka  208  27 57,6  85,6 65,9 0

Wiedza o społeczeństwie  0  23 46,6  0,0 41,3 21

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 208 

 182 

 205 88,8 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

powiat żuromiński

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  27 43,5  0,0 65,0 32

Chemia  0  22 55,3  0,0 55,4 15

Fizyka i astronomia  0  1 35,0  0,0 55,0 23

Geografia  0  41 52,5  0,0 47,6 91

Historia  0  2 61,7  0,0 69,0 9

Historia sztuki  0  0 41,0  0,0 2

Informatyka  0  2 30,3  0,0 35,0 6

Język angielski  311  42 60,3  86,8 55,6 1

Język niemiecki  115  7 55,9  95,7 46,6 3

Język polski  439  17 52,8  97,3 79,4 0

Język rosyjski  13  0 41,8  69,2 1

Matematyka  439  36 57,2  86,1 43,7 0

Wiedza o społeczeństwie  0  14 41,1  0,0 43,0 67

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 439 

 372 

 439 84,7 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat żyrardowski

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  26 40,7  0,0 45,7 29

Chemia  0  14 42,0  0,0 36,1 10

Filozofia  0  1 44,0  0,0 100,0 1

Fizyka i astronomia  0  17 27,2  0,0 33,5 21

Geografia  0  69 48,6  0,0 43,1 61

Historia  0  7 55,5  0,0 52,0 14

Informatyka  0  4 53,6  0,0 45,0 5

Język angielski  439  84 68,8  92,7 61,7 4

Język francuski  3  4 81,8  100,0 62,0 2

Język hiszpański  1  0 96,0  100,0 0

Język niemiecki  12  2 63,6  100,0 53,5 9

Język polski  519  46 56,9  98,7 71,4 0

Język rosyjski  61  0 56,3  90,2 2

Język włoski  1  0 98,0  100,0 0

Matematyka  516  67 58,2  88,0 45,2 0

Wiedza o społeczeństwie  0  60 44,8  0,0 40,0 53

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 519 

 449 

 509 88,2 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat M. Ostrołęka

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  162 32,8  0,0 53,5 125

Chemia  0  152 53,9  0,0 48,6 47

Filozofia  0  1  0,0 68,0 0

Fizyka i astronomia  0  141 26,2  0,0 34,5 129

Geografia  0  153 45,2  0,0 50,6 280

Historia  0  37 57,2  0,0 46,2 28

Historia muzyki  0  0 50,0  0,0 1

Historia sztuki  0  6 30,5  0,0 44,0 2

Informatyka  0  2 16,9  0,0 52,0 9

Język angielski  1 528  310 64,6  88,2 65,7 10

Język francuski  1  0 79,2  100,0 4

Język hiszpański  0  1 72,0  0,0 46,0 3

Język niemiecki  60  7 58,8  88,3 63,7 23

Język polski  1 639  130 49,7  90,3 67,8 0

Język rosyjski  45  5 54,7  71,1 69,8 10

Matematyka  1 637  290 56,8  80,6 44,6 0

Wiedza o społeczeństwie  0  117 39,0  0,0 42,1 165

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 1 640 

 1 290 

 1 621 79,6 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat M. Płock

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  175 40,6  0,0 61,9 195

Chemia  0  201 56,8  0,0 58,1 158

Filozofia  0  0 40,0  0,0 1

Fizyka i astronomia  0  81 35,8  0,0 52,2 111

Geografia  0  118 52,9  0,0 53,9 164

Historia  0  57 58,3  0,0 62,4 94

Historia muzyki  0  0 55,0  0,0 1

Historia sztuki  0  2 77,0  0,0 47,0 1

Informatyka  0  9 33,6  0,0 63,6 17

Język angielski  1 941  441 68,5  92,2 63,0 11

Język francuski  11  10 74,2  100,0 62,5 17

Język hiszpański  0  0 67,0  0,0 1

Język niemiecki  105  9 61,9  94,3 71,1 22

Język polski  2 166  217 50,2  92,1 69,7 0

Język rosyjski  95  3 57,8  89,5 79,3 4

Język włoski  5  4 83,6  100,0 78,3 8

Matematyka  2 166  271 61,1  87,4 63,9 0

Wiedza o społeczeństwie  0  87 45,1  0,0 42,2 215

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 2 167 

 1 821 

 2 136 85,3 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat M. Radom

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  286 33,0  0,0 59,6 242

Chemia  0  261 48,8  0,0 58,3 106

Filozofia  0  3  0,0 92,7 0

Fizyka i astronomia  0  175 34,3  0,0 42,4 244

Geografia  0  249 52,2  0,0 56,9 306

Historia  0  127 55,8  0,0 59,0 61

Historia muzyki  0  1 46,0  0,0 22,0 1

Historia sztuki  0  15 24,1  0,0 62,3 10

Informatyka  0  20 35,2  0,0 51,8 18

Język angielski  3 245  790 67,9  91,4 63,4 24

Język francuski  2  2 65,7  100,0 75,0 5

Język hiszpański  3  11 87,4  100,0 80,9 10

Język niemiecki  201  76 70,9  98,5 66,9 54

Język polski  3 534  289 54,1  96,6 76,1 0

Język rosyjski  61  3 58,1  86,9 80,7 5

Język włoski  9  7 80,1  100,0 64,7 3

Matematyka  3 525  642 61,8  88,9 49,4 0

Wiedza o społeczeństwie  0  309 41,9  0,0 42,5 352

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 3 540 

 3 085 

 3 468 89,0 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r.

powiat M. Siedlce

obowiązkowy dodatkowy

wynik średni w 

%
(ark. standard.)

wynik średni w %
(ark. standard.)

liczba zdających przedmiot: liczba zdających 

przedmiot:

% osób,

które uzyskały

co najmniej 30% pkt 

z przedmiotów 

obowiązkowych

Poziom egzaminu

Przedmiot
podstawowy rozszerzony

Egzaminy pisemne

dodatkowy

- liczba tegorocznych absolwentów w podziale na przedmioty  obowiązkowe i dodatkowe 

Biologia  0  154 32,8  0,0 56,7 149

Chemia  0  119 49,0  0,0 60,4 29

Filozofia  0  1  0,0 66,0 0

Fizyka i astronomia  0  174 30,6  0,0 39,9 156

Geografia  0  216 48,8  0,0 54,9 167

Historia  0  58 48,1  0,0 56,0 44

Historia sztuki  0  3 45,5  0,0 47,3 2

Informatyka  0  12 42,8  0,0 77,3 13

Język angielski  1 439  459 68,2  91,0 61,8 14

Język francuski  0  1 70,1  0,0 86,0 8

Język hiszpański  0  0 88,0  0,0 1

Język niemiecki  86  16 63,9  95,3 63,8 26

Język polski  1 788  202 52,0  93,8 72,0 0

Język rosyjski  250  20 58,0  87,2 62,1 12

Język włoski  1  0 89,2  100,0 5

Matematyka  1 784  465 61,1  84,4 48,5 0

Wiedza o społeczeństwie  0  157 39,3  0,0 36,6 208

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób:  

świadectwa dojrzałości otrzymało

 1 791 

 1 456 

 1 744 83,5 %w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 

Wyniki średnie wyliczane są z indywidualnych wyników procentowych dla arkusza standardowego (w terminie głównym).
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III. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA POLSKIEGO  

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Podstawowe dane statystyczne 

 

 

Tabela 1. przedstawia liczby absolwentów, którzy przystąpili do pisemnego egzaminu 

maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym na Mazowszu. W zestawieniu 

uwzględniono maturzystów, którzy zdawali egzamin w wersji niestandardowej (40 słabo 

widzących, 7 niewidomych i 65 niesłyszących) oraz 43 osoby, które z powodów losowych 

zdawały egzamin w terminie czerwcowym.  

 

 

Tabela 1 

 

Typ szkoły 

Liczba  

zdających po raz 

pierwszy,  

którzy przystąpili  

do pięciu egzaminów 

obowiązkowych 

 

Liczba 

wszystkich 

zdających po 

raz pierwszy 

 

Liczba wszystkich 

zdających 

Liceum 

ogólnokształcące 
31 827 32 129 32 670 

Liceum  

profilowane 
1 832 1 901 2 037 

Liceum  

uzupełniające 
1 203 1 332 1 487 

Technikum 11 435 11 707 12 183 

Technikum 

uzupełniające 
420 477 546 

Razem 46 717 47 546 48 923 

  

  

 Z tabeli 1. wynika, że wśród zdających większość – 67% – stanowili absolwenci 

liceów ogólnokształcących. Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci 

techników (około 25%). Absolwenci liceów profilowanych stanowili ok. 4% wszystkich 

zdających język polski, absolwenci liceów uzupełniających – nieco ponad 3%, a osoby, które 

ukończyły technika uzupełniające – ok. 1%.  
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W tabeli 2. zestawiono liczby absolwentów na Mazowszu, którzy z pisemnego 

egzaminu maturalnego z języka polskiego uzyskali co najmniej 30% punktów. 

 

Tabela 2 

Typ szkoły Zdający po raz pierwszy, którzy 

przystąpili do 5 egzaminów 

obowiązkowych 

Wszyscy zdający po raz pierwszy 

uzyskali 

mniej niż 

30% 

punktów 

uzyskali 

co 

najmniej 

30% 

punktów 

zdawalność uzyskali 

mniej niż 

30% 

punktów 

uzyskali 

co 

najmniej 

30% 

punktów 

zdawalność 

Liceum 

ogólnokształcące 
516 31 311 98,38% 593 31 536 98,15% 

Liceum 

profilowane 
134 1 698 92,69% 151 1 750 92,06% 

Liceum 

uzupełniające 
191 1 012 84,12% 239 1 093 82,06% 

Technikum 668 10 767 94,16% 724 10 983 93,82% 

Technikum 

uzupełniające 
109 311 74,05% 135 342 71,70% 

Razem 1 618 45 099 96,54% 1 842 45 704 95,13% 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że największy odsetek maturzystów, którym się 

nie powiodło na egzaminie pisemnym z języka polskiego, był wśród absolwentów techników 

uzupełniających (ok. 28%) oraz liceów uzupełniających (ok. 18%), najmniejszy (ok. 2%) – 

wśród uczniów liceów ogólnokształcących, średni (odpowiednio ok. 6% i 8%) – wśród 

absolwentów techników i liceów profilowanych.  

 

 

 

Tabela 3. zawiera dane dotyczące uczniów niesłyszących, którzy po raz pierwszy 

przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym i zdawali go w wersji dostosowanej do 

ich dysfunkcji.  

 

Tabela 3 

 

Typ szkoły 

 

Liczba 

zdających 

Liczba zdających, którzy  

Zdawalność uzyskali  

mniej niż 30% 

punktów 

uzyskali  

co najmniej 30% 

punktów 

Liceum 

ogólnokształcące 
32 4 28 87,50% 

Liceum 

profilowane 
23 3 20 86,96% 

Technikum 4 0 4 100,00% 

Technikum 

uzupełniające 
6 4 2 33,33% 

Razem 65 11 54 83,08% 
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2.  Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości

 

 

Wskaźniki łatwości poszczególnych zadań  
 

 W tabeli 4. przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań z części I 

i kryteriów oceny wypracowania z części II arkusza na poziomie podstawowym (litera T 

oznacza rozwinięcie tematu, K – kompozycję, S – styl, J – język, Z – zapis, W – szczególne 

walory pracy). 

 

Tabela 4 

Numer 

zadania/kryterium 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maksymalna punktacja 

za zadanie/kryterium 
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

Łatwość 

zadania/kryterium 
0,84 0,66 0,69 0,20 0,57 0,41 0,78 0,59 0,94 0,76 

Numer 

zadania/kryterium 
11 12 13 14 T K S J Z W 

Maksymalna punktacja 

za zadanie/kryterium 
2 2 2 2 25 5 5 12 3 4 

Łatwość 

zadania/kryterium 
0,37 0,65 0,80 0,52 0,48 0,56 0,58 0,54 0,52 0,01 

 

Dane te ilustruje wykres 1. 

 

 

Wykres 1 

 
 

Przedstawione wskaźniki są zbliżone do współczynników łatwości osiągniętych  

w całym kraju. 

 

 

 

                                                 

 Dane statystyczne przedstawione w tym i następnym rozdziale dotyczą maturzystów, którzy w maju po raz 

pierwszy przystąpili do egzaminu i rozwiązywali zadania z arkusza standardowego. 
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W tabeli 5. przedstawiono interpretację zobrazowanych na wykresie 1. wskaźników 

łatwości czternastu zadań tworzących test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu i sześciu 

kryteriów oceny wypracowania. 

 

Tabela 5 

Stopień trudności 
Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań w teście 

Liczba zadań 

w teście   

Kryterium oceny 

wypracowania 

Bardzo trudne 0-0,19 – 0 walory 

Trudne 0,2-0,49 4., 6., 11.  3 treść 

Umiarkowanie 

trudne 
0,5-0,69 2., 3., 5., 8., 12., 14.  6 

kompozycja,  

styl, język, zapis 

Łatwe 0,7-0,89 1., 7., 10., 13. 4 – 

Bardzo łatwe 0,9-1 9. 1 – 

 

 

 

Część I arkusza (test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu) 

 

 Jak wynika z tabeli 5., większość zadań (64%) okazała się umiarkowanie trudna (43%) 

lub trudna (21%) dla zdających, cztery zadania (29%) były łatwe, jedno (7%) – bardzo łatwe. 

Zadań bardzo trudnych nie było.  

Najtrudniejsze w teście zadanie nr 4 (rozwiązał je zaledwie co piąty zdający) 

sprawdzało rozumienie tekstu na poziomie struktury (wymagało rozpoznania kompozycyjnej 

funkcji jednego z akapitów), pozostałe dwa zadania trudne – na poziomie komunikacji 

(zad. 11. wymagało ustalenia, czemu w tekście służy metafora cytowana przez autora, 

zad. 6. – określenia środków językowych pełniących określoną funkcję; poradziło sobie 

z nimi ok. 40% maturzystów). 

Spośród sześciu zadań umiarkowanie trudnych cztery sprawdzały rozumienie tekstu 

na poziomie struktury. Dwa z nich wymagały wyodrębnienia wykorzystanych przez autora 

artykułu argumentów (zad. 5. i 2.; potrafiło je rozwiązać odpowiednio 57 i 69% piszących), 

jedno – wyodrębnienia tezy fragmentu tekstu (zad. 5., rozwiązane przez 57% zdających), 

jedno – rozpoznania zasady kompozycyjnej tekstu (zad. 12., poprawnie wykonane przez 65% 

abiturientów). Dwa pozostałe zadania umiarkowanie trudne sprawdzały rozumienie tekstu na  

poziomie znaczeń: wymagały oddzielenia informacji od opinii (zad. 14., rozwiązane przez 

52% maturzystów) i uporządkowania informacji zawartych we fragmencie artykułu (zad. 3.; 

poradziło sobie z nim 69% zdających). 

Dwa spośród łatwych zadań sprawdzały zrozumienie tekstu na poziomie komunikacji. 

Wymagały one rozpoznania charakterystycznej cechy stylu artykułu (zad. 10.) i odczytania 

intencji autora (zad. 7.). Poprawnie wykonało je odpowiednio 76 i 78% maturzystów. 

Pozostałe dwa zadania łatwe i jedno bardzo łatwe to zadania sprawdzające rozumienie tekstu 

na poziomie znaczeń – wymagały one przetworzenia informacji zawartych we fragmentach 

tekstu (zad. 1. i 13.) oraz  wyodrębnienia głównej myśli całego artykułu (zad. 9, najłatwiejsze 

w teście).   

  

W sumie test miał łatwość 0,62 (przeciętny zdający uzyskał za tę część egzaminu 62% 

punktów możliwych do zdobycia), czyli okazał się umiarkowanie trudny. 
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Część II arkusza (zadanie sprawdzające umiejętność pisania własnego tekstu) 

 

Z wykresu 1. wynika, że umiarkowaną trudność sprawiło zdającym skomponowanie 

wypracowania i napisanie go właściwym stylem oraz zachowanie poprawności gramatycznej, 

leksykalnej, ortograficznej i interpunkcyjnej, natomiast trudne okazało się rozwinięcie tematu 

Bardzo trudne było nadanie pracy szczególnych walorów. 

 

Przeciętny zdający uzyskał 48% punktów możliwych do zdobycia za rozwinięcie 

tematu. Na ocenę rozwinięcia tematu wypracowania składają się punkty uzyskane przez 

zdającego za poszczególne czynności. Nie są one zapisywane na karcie odpowiedzi, nie 

sposób więc zanalizować wskaźników łatwości tych czynności dla całej populacji 

mazowieckich maturzystów. Postanowiono zatem zebrać dane dotyczące statystycznej próby, 

którą stanowiło dwustu zdających egzamin na poziomie podstawowym. Osoby te są 

absolwentami 18 szkół: 8 liceów ogólnokształcących (ukończyło je 67% badanych), 

5 techników (25% badanych), 2 liceów profilowanych (4% badanych),  2 liceów 

uzupełniających (3% badanych) i 1 technikum uzupełniającego (1% badanych).  Wskaźniki 

łatwości czynności wymaganych przy rozwinięciu tematów wypracowań, wyliczone na 

podstawie danych spisanych z arkuszy tej grupy maturzystów, wprawdzie 

najprawdopodobniej nie są identyczne ze wskaźnikami dotyczącymi całej populacji, ale 

stanowią ich wiarygodne przybliżenie. 

 

 

14% badanych wybrało temat nr 1: Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz 

jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części Dziadów 

Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów 

wobec niego. 

 

Temat ten wymagał, aby abiturient pod określonym kątem zanalizował (głównie na 

poziomie idei) fragment dramatu romantycznego. Maturzysta powinien rozpoznać 

problematykę sceny i przedstawić występujących w niej bohaterów (czynność nr 1), 

scharakteryzować postać Nowosilcowa (czynność nr 2), określić postawy przyjmowane 

wobec niego przez bohaterów z lewej i prawej strony (czynności nr 3 i 4),  odczytać 

symbolikę lewej i prawej strony (czynność nr 5), omówić znaczenie symboliki lewej i prawej 

strony dla wymowy utworu (czynność nr 6) i podsumować swoje rozważania (czynność nr 7).  

 

 

 

Tabela 6. i wykres 2. przedstawiają wskaźniki łatwości czynności wymaganych przy 

rozwinięciu tematu 1. 

 

Tabela 6 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery czynności  

(kryterium) w modelu 

rozwinięcia tematu 

Liczba 

czynności 

Bardzo trudne 0-0,19 5. 1 

Trudne 0,2-0,49 2., 3., 6., 7. 4 

Umiarkowanie trudne 0,5-0,69 4. 1 

Łatwe 0,7-0,89 1. 1 

Bardzo łatwe 0,9-1 – 0 
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Wykres 2 

 
  

 

 

Cztery czynności, za które zdający otrzymywali punkty, okazały się trudne, jedna – 

bardzo trudna, jedna – umiarkowanie trudna, jedna –  łatwa. Bardzo łatwych nie było. 

Z tabeli i wykresu wynika, że bardzo trudna (najtrudniejsza) była czynność nr 5, czyli 

odczytanie symboliki lewej i prawej strony. Nikt z badanych, którzy wybrali temat 1., nie 

uzyskał za nią maksymalnej liczby 3 punktów. 8% otrzymało 2 punkty, 19% – 1 punkt, a aż 

73% – żadnego.  

Wobec takich wyników nie dziwi fakt, że trudną czynnością okazało się omówienie 

znaczenia symboliki lewej i prawej strony dla wymowy utworu. 46% badanych nie poradziło 

sobie z nią w ogóle, 54% zdobyło 1 punkt, nikt – wszystkich, czyli dwóch.  

Tradycyjnie trudność piszącym sprawiło podsumowanie wypracowania: maksymalnej 

liczby punktów nie otrzymał żaden z piszących, 23% sformułowało podsumowanie niepełne 

i dostało 2 punkty, 46% tylko podjęło próbę podsumowania (1 punkt), 31% nie dostało 

żadnego punktu.  

Również trudne okazało się dokonanie charakterystyki Nowosilcowa (czynność nr 2; 

niektórzy badani uważali, że Nowosilcow i Senator to dwie różne postacie) oraz określenie 

postaw, jakie wobec niego przyjmują bohaterowie z lewej strony (czynność nr 3). Przeciętny 

zdający uzyskał za każdą z tych czynności 45% z możliwych pięciu punktów, czyli mniej niż 

trzy. 

Umiarkowanie trudna była czynność nr 4, tzn. określenie postaw wobec Senatora 

bohaterów z prawej strony (przeciętny maturzysta dostał za nią 61% z pięciu możliwych 

punktów). 

Łatwe okazało się rozpoznanie problematyki fragmentu i przedstawienie postaci 

(czynność nr 1), za co 73% badanych otrzymało maksymalną liczbę punktów, czyli dwa.  
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86% badanych wybrało temat nr 2: Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej 

i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Bolesława Prusa i Ludzi 

bezdomnych Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę 

na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek. 

 

 

Temat wymagał analizy (głównie na poziomie idei) zamieszczonych w arkuszu 

fragmentów prezentujących bohaterki dwóch powieści i porównania pod określonym kątem 

tych postaci. Maturzysta powinien dokonać prezentacji bohaterek (czynność nr 1), określić 

ich postawy życiowe (czynności nr 2 i 3), przedstawić okoliczności kształtujące osobowość 

każdej z nich (czynności nr 4 i 5) i podsumować swój wywód (czynność nr 6). 

 

Tabela 7. i wykres 3. przedstawiają wskaźniki łatwości czynności wymaganych przy 

rozwinięciu tematu 2. 

 

Tabela 7 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery czynności  

(kryterium) w modelu 

rozwinięcia tematu 

Liczba 

czynności 

Bardzo trudne 0-0,19 – 0 

Trudne 0,2-0,49 1., 3., 5. 3 

Umiarkowanie trudne 0,5-0,69 2., 4., 6. 3 

Łatwe 0,7-0,89 – 0 

Bardzo łatwe 0,9-1 – 0 

 

 

Wykres 3 

 
 

 

Temat drugi, chętniej wybierany przez maturzystów, okazał się łatwiejszy od 

pierwszego: współczynnik łatwości rozwinięcia tematu 1. wynosi 0,44, a tematu 2. – 0,50.   

Spośród sześciu punktowanych czynności trzy okazały się trudne, pozostałe trzy – 

umiarkowanie trudne. Bardzo trudnych, łatwych ani bardzo łatwych nie było.  
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Maturzystom, którzy pisali wypracowanie na drugi temat, największą trudność 

sprawiło określenie okoliczności kształtujących osobowość Joanny Podborskiej (czynność 

nr 5). Zaledwie 2 osoby (1% badanych) zdobyły za nią wszystkie cztery punkty, 12% – trzy 

punkty, 15% – 2 punkty, 65% – 1 punkt i aż 49% – żadnego.  

Trudna była też prezentacja bohaterek (czynność nr 1): 17% badanych otrzymało za 

nią maksymalną liczbę dwóch punktów, 59% – 1 punkt, prawie co czwarty (24%) – żadnego. 

Trzecią trudną czynność (nr 3) stanowiło określenie postawy życiowej Joanny 

Podborskiej: wszystkie 6 punktów zdobyło 3% badanych, 28% uzyskało ich pięć lub cztery, 

również 28% – połowę, 38% – dwa lub jeden, a 3% – żadnego.  

Tak więc trudne okazały się czynności, które dotyczyły bohaterki Ludzi bezdomnych, 

co świadczy o tym, że duża grupa maturzystów nie zna tej powieści (m. in. uznawali oni 

Henryka za syna Joasi, jej męża lub kochanka, z którym uciekła od Judyma…).  

Umiarkowanie trudne było podsumowanie (czynność nr 6). 12% badanych dostało 

wszystkie trzy punkty, 35% – dwa, 46% – jeden i 7% – zero.  

 Umiarkowanie trudne okazały się także czynności nr 4 i 2, dotyczące postaci Izabeli 

Łęckiej. Za  określenie okoliczności kształtujących jej osobowość (czynność nr 4) przeciętny 

badany otrzymał połowę punktów możliwych do zdobycia, czyli dwa, a za przedstawienie 

postawy życiowej bohaterki (czynność nr 2) – cztery z sześciu. Ta ostatnia czynność sprawiła 

piszącym stosunkowo najmniej problemów, zapewne dlatego, że w cytowanym w arkuszu 

fragmencie Lalki mamy do czynienia z charakterystyką bezpośrednią bohaterki. Mimo 

wszystko nie była to czynność łatwa (a tak się spodziewano), w dużej mierze dlatego, że 

bardzo wielu zdających nie odczytało ironii w wypowiedzi trzecioosobowego narratora.   

 

Przeciętny mazowiecki maturzysta zdający obowiązkowy pisemny egzamin z języka 

polskiego na poziomie podstawowym za kompozycję wypracowania otrzymał 56% punktów, 

za styl – 58%, za język – 54%, za ortografię i interpunkcję (zapis) – 52%, za szczególne 

walory pracy – żadnego punktu. 

 

 

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

 

Poniższy wykres pokazuje rozkład wyników egzaminu pisemnego z języka polskiego 

na poziomie podstawowym w wersji standardowej.  

 

Wykres 4  
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Rozkład wyników egzaminu jest normalny (przypomina krzywą Gaussa). Jego 

regularność została zaburzona w grupie wyników od 18 do 21 punktów (26–30%), czyli na 

progu zaliczenia. Jest to efekt postawy egzaminatorów, którzy ze szczególną starannością 

analizowali prace mieszczące się na tej właśnie granicy. 

 Najniższy wynik (0%) uzyskało czterech maturzystów. Wynik najwyższy (70 

punktów) na Mazowszu osiągnęły 34 osoby; wśród nich 31 to laureaci i finaliści Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego, którzy nie musieli przystępować do egzaminu. 

 

 Miary tendencji centralnej dotyczące wyników egzaminu na poziomie podstawowym 

w ujęciu procentowym zamieszczone są tabeli 8. 

 

Tabela 8 

Miara tendencji centralnej 
Zdający  

po raz pierwszy 

Średni wynik 54,21 

Środkowy wynik  54 

Najczęstszy wynik 56 

Odchylenie standardowe 15,38 

Wynik najniższy 0 

Wynik najwyższy 100 

Rozstęp 100 

  

 Średni wynik uzyskany przez tegorocznych absolwentów wynosi 54,21% 

maksymalnej liczby punktów, czyli 37,95 pkt. Środkowy wynik (mediana) wynosi 54% 

(37,80 pkt). Uzyskane wyniki obejmują całą skalę: od 0 do 100% pkt. Najczęściej 

powtarzający się wynik (modalna) to 56% (39,20 pkt). Otrzymało go 1869 osób. Wskazane 

w tabeli odchylenie standardowe oznacza, że większość zdających uzyskała wyniki 

w granicach od 40,62% (28,43 pkt) do 71,38% (50,09 pkt). 

 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym 

uzyskane przez zdających w województwie mazowieckim  

z podziałem na typy szkół 
 

Tabela 9 

Typ szkoły 

Zdający, którzy 

po raz pierwszy 

przystąpili do 

egzaminu 

Liceum 

ogólnokształcące 
58,30 

Liceum 

profilowane 
46,15 

Liceum 

Uzupełniające 
38,46 

Technikum 46,88 

Technikum 

uzupełniające 
37,37 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym 

uzyskane przez tegorocznych absolwentów szkół w dzielnicach Warszawy 

 

 

 

Tabela 10 

Dzielnica Liczba zdających Średnia 

Bemowo 247 55,39 

Białołęka 119 57,30 

Bielany 1 287 56,42 

Mokotów 2 652 56,54 

Ochota 1 077 56,78 

Praga Południe 1 720 53,89 

Praga Północ 801 57,87 

Śródmieście 3 681 60,56 

Wola 2 224 56,17 

Żoliborz 841 57,12 

Rembertów 161 51,80 

Targówek 530 51,46 

Ursus 102 51,20 

Ursynów 668 58,85 

Wawer 199 52,68 

Wilanów 133 52,53 

Włochy 117 50,38 

Wesoła 46 45,00 

razem 16 605 56,89 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym 

uzyskane przez tegorocznych absolwentów szkół w powiatach Mazowsza 

 

Tabela 11 

Powiat Liczba zdających Średnia 

białobrzeski 337 47,39 

ciechanowski 1 073 52,89 

garwoliński 1 226 52,37 

gostyniński 408 51,71 

grodziski 656 55,68 

grójecki 814 50,24 

kozienicki 510 55,87 

legionowski 603 53,27 

lipski 282 55,04 

łosicki 308 55,03 

makowski 1 635 49,65 

miński 2 160 50,25 

mławski 3 526 54,13 

nowodworski 1 788 52,03 

ostrołęcki 441 49,89 

Ostrołęka 1 155 57,59 

ostrowski 745 55,67 

otwocki 397 50,72 

piaseczyński 270 45,36 

Płock 770 50,47 

płocki 758 56,46 

płoński 821 58,84 

pruszkowski 273 51,49 

przasnyski 830 58,35 

przysuski 656 54,01 

pułtuski 587 48,79 

Radom 440 47,47 

radomski 425 45,52 

Siedlce 614 49,57 

siedlecki 4 36,75 

sierpecki 613 47,90 

sochaczewski 871 52,43 

sokołowski 586 53,08 

szydłowiecki 193 54,32 

Warszawa 16 605 56,89 

warszawski zachodni 231 50,08 

węgrowski 672 54,26 

wołomiński 1 056 53,89 

wyszkowski 890 52,23 

zwoleński 208 57,50 

żuromiński 438 52,80 

żyrardowski 519 56,86 

razem 47 394 54,21 
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Skale staninowe 

 

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z języka polskiego 

w 2011 roku przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych. Ponadto 

dla województwa mazowieckiego zostały opracowane skale staninowe dla wyników 

uzyskanych w szkołach i w powiatach (na podstawie wyników uzyskanych w szkołach oraz 

powiatach na Mazowszu). 

 

 

Krajowe wyniki egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie podstawowym  

w skali staninowej 

 

Tabela 12 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

 

Wyniki 

na świadectwie 

 

Procent zdających,  

którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

1 najniższa 0% – 29% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% – w wyższych klasach 

2 bardzo niska 30% – 33% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% –  w wyższych klasach,  

4% – w niższej 

3 niska 34% – 41% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% – w wyższych klasach,  

11% – w niższych 

4 poniżej średniej 42% – 49% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% – w wyższych klasach,  

23% – w niższych  

5 średnia 50% – 57% 

20% ma wynik w tej klasie,  

40% – w wyższych klasach,  

40% – w niższych 

6 powyżej średniej 58% – 64% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% – w wyższych klasach,  

60% – w niższych  

7 wysoka 65% – 71% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% – w wyższych klasach,  

77% –  w niższych  

8 bardzo wysoka 72% – 80% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% – w wyższych klasach,  

89% – w niższych   

9 najwyższa 81% – 100% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% – w niższych klasach 

 

 

 Jeżeli na przykład uczeń za arkusz na poziomie podstawowym zdobył 65% punktów, 

to jego wynik mieści się w przedziale 65% – 71%, czyli w klasie siódmej (staninie siódmym), 

co oznacza, że jest to wynik wysoki, uzyskany przez ok. 12% maturzystów w Polsce. 11% 

maturzystów w Polsce uzyskało wynik mieszczący się w klasach (staninach) wyższych. 77% 

maturzystów w Polsce uzyskało wynik mieszczący się w klasach (staninach) niższych.  
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Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

 

Tabela 13 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa   11,00 - 28,17 39 4,08 

2 bardzo niska 28,2 - 34,00 69 7,21 

3 niska 34,11 - 39,95 114 11,91 

4 poniżej średniej 40,00 - 44,62 163 17,03 

5 średnia 44,63 - 49,99 189 19,75 

6 powyżej średniej 50,00 - 55,45 163 17,03 

7 wysoka 55,47 - 61,27 115 12,02 

8 bardzo wysoka 61,28 -66,73 67 7,00 

9 najwyższa 66,79 - 77,09 38 3,97 

 

 

Jeśli na przykład średni wynik uzyskany przez absolwentów danej szkoły za arkusz na 

poziomie podstawowym wynosi 53,64% punktów, to mieści się on w przedziale 50,00%-

55,45%, czyli w klasie szóstej (staninie szóstym). Jest to wynik powyżej średniej, który 

uzyskano w 163 szkołach w całym województwie. W 220 szkołach na Mazowszu osiągnięto 

wyniki mieszczące się w klasach (staninach) wyższych, w 574 – wyniki mieszczące się 

w klasach niższych. 
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Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

Tabela 14 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 
Liczba 

powiatów 
Powiat (średni wynik w powiecie) 

Procent 

powiatów 

1 najniższy 36,75 - 45,36 2 
siedlecki (36,75)  

ostrołęcki (45,36) 
4,76 

2 bardzo niski 45,52 - 47,47 3 

pułtuski (45,52) 

białobrzeski (47,39) 

przysuski (47,47) 

7,14 

3 niski 47,90 - 49,89 5 

sierpecki (47,90) 

przasnyski (48,79) 

radomski (49,57) 

Ostrołęka (49,65) 

makowski (49,89) 

11,90 

4 
poniżej 

średniej 
50,08 - 51,71 7 

warszawski zachodni (50,08) 

grójecki (50,24) 

Płock (50,25) 

ostrowski (50,47) 

nowodworski (50,72) 

płocki (51,49) 

gostyniński (51,71) 

16,67 

5 średni 52,03 - 53,27 8 

Siedlce (52,03) 

wyszkowski (52,23) 

garwoliński (52,37) 

sochaczewski (52,43) 

żuromiński (52,80) 

ciechanowski (52,89) 

sokołowski (53,08) 

legionowski (53,27) 

19,05 

6 
powyżej 

średniej 
53,89 - 55,04 7 

wołomiński (53,89) 

pruszkowski (54, 01) 

Radom (54,13) 

węgrowski (54,26) 

szydłowiecki (54,32) 

łosicki (55, 03) 

lipski (55,04) 

16,67 

7 wysoki 55,67 - 56,86 5 

mławski (55,67) 

grodziski (55,68) 

kozienicki (55,87) 

otwocki (56,46) 

żyrardowski (56,86) 

11,90 

8 
bardzo 

wysoki 
56,89 - 57,59 3 

Warszawa (56,89) 

zwoleński (57,50) 

miński (57,59) 

7,14 

9 najwyższy 58,35 – 58,84 2 
płoński (58,35) 

piaseczyński (58,84) 
4,76 

 

Różnica między najwyższym a najniższym średnim wynikiem  

w powiatach dla poziomu podstawowego wydaje się duża: 22,09 punktów procentowych, jest 

jednak mniejsza niż w poprzednich latach. 
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4. Sesja poprawkowa 
 

Maturzyści, którzy na egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie 

podstawowym uzyskali mniej niż 30% punktów, ale zdobyli co najmniej tyle na pozostałych 

czterech egzaminach obowiązkowych, mogli przystąpić do poprawkowej sesji 

egzaminacyjnej. Odbyła się ona 21 sierpnia 2012 r.  

Spośród 754 uprawnionych, do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka 

polskiego przystąpiło 660 osób, z czego 565 po raz pierwszy. W  tej grupie 327 zdających, 

czyli 58%, uzyskało co najmniej 30% punktów. 

W sumie wśród absolwentów, którzy w województwie mazowieckim w 2012 r. po raz 

pierwszy przystąpili do pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych, zdawalność 

egzaminu pisemnego z języka polskiego wyniosła 97,24%.   

 

 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

 

 Współczynnik łatwości majowego arkusza egzaminacyjnego – 0,54 – dowodzi, że dla 

tegorocznych absolwentów szkół województwa mazowieckiego obowiązkowy 

pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2012 r. okazał się 

umiarkowanie trudny.  

 Spośród 47 546 abiturientów, którzy do niego przystąpili po raz pierwszy, wynik co 

najmniej 30% punktów uzyskało 95,13%. 

 Po sesji poprawkowej zdawalność egzaminu pisemnego z języka wzrosła do 97,24%. 

 Średni wynik za arkusz majowy wyniósł 54,21%. 

 Zdający egzamin na poziomie podstawowym  

-  generalnie opanowali umiejętność rozumienia tekstu publicystycznego; 

-  w większości umieli zrekonstruować i opisać podstawowe elementy świata 

przedstawionego w utworze literackim;  

- wyraźnie gorzej radzili sobie z czynnościami analitycznymi wymagającymi 

wnioskowania, uogólniania, odczytywania znaczeń wyrażonych nie wprost, 

rozumienia struktury tekstu (w niedużym stopniu potrafili np. odczytać symbolikę 

prawej i lewej strony we fragmencie III cz. Dziadów i określić jej znaczenie dla 

wymowy utworu); 

-  nie wszyscy opanowali podstawowe wiadomości (połowa miała problemy 

z identyfikacją bohaterów utworów cytowanych w arkuszu); 

- nie zawsze potrafili sformułować wnioski podsumowujące ich własny wywód (co 

dziesiąty tworzył podsumowanie pozorne, które nie miało związku z tematem 

wypracowania lub z wcześniejszymi partiami pracy; prawie co drugi jedynie 

podejmował próbę podsumowania); 

- w większości potrafili skomponować pracę uporządkowaną wobec przyjętego 

kryterium i spójną; 

- potrafili napisać pracę językiem komunikatywnym mimo różnych błędów.  

 Osiągnięcia absolwentów liceów ogólnokształcących są wyraźnie większe niż 

osiągnięcia absolwentów pozostałych typów szkół.  

 Rozkład wyników dowodzi, że egzamin w wystarczający sposób zróżnicował 

zdających. 
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IV. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Podstawowe dane statystyczne 

 

 

W 2012 r. do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

rozszerzonym w województwie mazowieckim przystąpiło ok. 11% ogółu zdających.  

Tabela 1. przedstawia liczby absolwentów poszczególnych typów szkół, którzy 

zdecydowali się na egzamin z języka polskiego na tym poziomie. W zestawieniu 

uwzględniono 12 osób, które z powodów losowych zdawały egzamin w terminie 

czerwcowym. 

 

Tabela 1 

Typ szkoły Liczba zdających,   

którzy po raz pierwszy 

przystąpili do egzaminu 

Liczba wszystkich 

zdających 

Liceum ogólnokształcące 4 857 5352 
Liceum profilowane 25 31 
Technikum 89 100 
Technikum uzupełniające 2  2 

Razem 4 971 5 483 

 

 

Ok. 98% maturzystów było absolwentami liceów ogólnokształcących, ok. 0,6% – 

liceów profilowanych i ok. 1,4% – techników. Z techników uzupełniających do egzaminu na 

poziomie rozszerzonym przystąpiły pojedyncze osoby, z liceów uzupełniających – nikt. 

 

 

 

2.  Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości

 

 

 

Wskaźniki łatwości poszczególnych kryteriów oceny  
 

 W tabeli 2. przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych kryteriów oceny 

wypracowania (litera T oznacza rozwinięcie tematu, K – kompozycję, S – styl, J – język, Z –

zapis, W – szczególne walory pracy). 

 

 

Tabela 2 

Kryterium T K S J Z W 

Maksymalna punktacja 

za kryterium 
26 2 2 8 2 4 

Łatwość kryterium 0,62 0,82 0,78 0,79 0,69 0,04 

 

Dane te ilustruje wykres 1. 

 

                                                 

 Dane statystyczne przedstawione w tym i następnym rozdziale dotyczą maturzystów, którzy w maju przystąpili 

do egzaminu po raz pierwszy. 
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Wykres 1 

 
Przedstawione wskaźniki są zbliżone do współczynników łatwości osiągniętych 

w całym kraju. 

 

Tabela 3 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Kryterium Liczba 

kryteriów 

Bardzo trudne 0-0,19 walory 1 

Trudne 0,2-0,49 – 0 

Umiarkowanie trudne 0,5-0,69 treść, zapis 2 

Łatwe 0,7-0,89 kompozycja, styl, język 3 

Bardzo łatwe 0,9-1 – 0 

 

 

Z powyższych danych wynika, że dla mazowieckich maturzystów, którzy zdawali 

pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, rozwinięcie tematu 

wypracowania oraz zachowanie poprawnej ortografii i interpunkcji okazało się umiarkowanie 

trudne, natomiast nadanie wypowiedzi odpowiedniej formy, czyli skomponowanie pracy, 

napisanie jej właściwym stylem i poprawnym językiem – łatwe. Bardzo trudne było nadanie 

pracy szczególnych walorów. 

 

Przeciętny zdający zdobył 62% punktów możliwych do zdobycia za rozwinięcie 

tematu (w zeszłym roku – 51%, dwa lata temu – 54%). 

 

Tak jak w przypadku wypracowania na poziomie podstawowym, analiza wskaźników 

łatwości czynności związanych z rozwinięciem tematu była możliwa tylko w odniesieniu do 

statystycznej próby piszących. Stanowiło ją 200 maturzystów z 10 liceów 

ogólnokształcących. 
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47% badanych wybrało temat nr 1: Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej 

wierszy Jana Kochanowskiego O żywocie ludzkim i Agnieszki Osieckiej Kolęda 

z pretensjami. Zwróć uwagę na przedstawione w nich obrazy ludzkiego życia oraz 

postawę podmiotu mówiącego wobec świata. 

 

Temat wymagał ukierunkowanej wskazówką interpretacyjną analizy porównawczej – 

na poziomie idei i na poziomie organizacji tekstu – dwóch wierszy: renesansowego 

i współczesnego. Maturzysta powinien dostrzec zasadę zestawienia tekstów (czynność nr 1), 

omówić ukazane w nich obrazy ludzkiego życia (czynności nr 2 i 3), określić postawę 

podmiotu mówiącego w każdym utworze (czynności nr 4 i 5),  przedstawić ukształtowanie 

obu wypowiedzi poetyckich (czynności 6 i 7) i podsumować swoje rozważania (czynność 

nr 8). 

 

Tabela 4. i wykres 2. przedstawiają wskaźniki łatwości czynności wymaganych przy 

rozwinięciu tematu 1. 

 

Tabela 4 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery czynności  

(kryterium) w modelu 

rozwinięcia tematu 

Liczba 

czynności 

Bardzo trudne 0-0,19 – 0 

Trudne 0,2-0,49 6. 1 

Umiarkowanie trudne 0,5-0,69 7., 8. 2 

Łatwe 0,7-0,89 1., 2., 3., 4., 5. 5 

Bardzo łatwe 0,9-1 – 0 

 

 

Wykres 2 
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Spośród ośmiu ocenianych czynności jedna okazała się trudna, dwie można uznać za 

umiarkowanie trudne, pięć – za łatwe. Bardzo trudnych i bardzo łatwych nie było. 

Najtrudniejsza była analiza ukształtowania wypowiedzi poetyckiej we fraszce Jana 

Kochanowskiego (czynność nr 6). Przeciętny badany uzyskał za nią jeden z czterech 

możliwych punktów (maksymalną liczbę zdobyło tylko 4%; co trzeci piszący nie dostał 

żadnego punktu). 

Umiarkowanie trudna okazała się analiza ukształtowania wypowiedzi poetyckiej 

w wierszu Agnieszki Osieckiej (czynność nr 7). Przeciętny badany otrzymał za nią dwa 

z czterech możliwych punktów (maksymalną liczbę dostało 14%, nic – 3%). 

Nieco łatwiejsze – choć wciąż umiarkowanie trudne – było podsumowanie rozważań 

(czynność nr 8). 29% badanych zdobyło za nie wszystkie trzy punkty, 44% sformułowało 

podsumowanie niepełne (2 punkty), 23% jedynie podjęło próbę podsumowania (1 punkt), 

jedna osoba (1%) nie otrzymała żadnego punktu.  

Większych trudności nie sprawiły maturzystom czynności od 1. do 5., czyli 

dostrzeżenie zasady zestawienia tekstów i ich analiza na poziomie idei (odczytanie obrazów 

ludzkiego życia i określenie postawy podmiotu mówiącego w obu utworach). Za każdą z tych 

czynności średnio połowa piszących uzyskała maksymalną liczbę punktów (czyli dwa lub 

trzy). 

 

 

 

 

53% badanych wybrało temat nr 2: Codzienność w czasach Zagłady. Analizując 

i interpretując opowiadanie Idy Fink Przed lustrem, zwróć uwagę na kreację bohaterek, 

ich sytuację oraz znaczenie tytułowego lustra. 

 

Temat wymagał ukierunkowanej wskazówką interpretacyjną analizy – na poziomie 

idei i na poziomie organizacji tekstu – krótkiego współczesnego opowiadania. Maturzysta 

powinien dokonać wstępnego rozpoznania tekstu (czynność nr 1), omówić sytuację bohaterek 

(czynność nr 2), scharakteryzować je (czynności nr 3 i 4), przedstawić sposoby kreowania 

sytuacji i postaci (czynności nr 5 i 6) oraz podsumować swoje rozważania (czynność nr 7). 

 

Tabela 5. i wykres 3. przedstawiają wskaźniki łatwości czynności wymaganych przy 

rozwinięciu tematu 2. na poziomie rozszerzonym. 

 

 

Tabela 5 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery czynności  

(kryterium) w modelu 

rozwinięcia tematu 

Liczba 

czynności 

Bardzo trudne 0-0,19 – 0 

Trudne 0,2-0,49 1., 6., 7. 3 

Umiarkowanie trudne 0,5-0,69 5. 1 

Łatwe 0,7-0,89 3., 4. 2 

Bardzo łatwe 0,9-1 2. 1 
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Wykres 3 

 
  

Wśród siedmiu punktowanych czynności trzy okazały się trudne, jedna – 

umiarkowanie trudna, dwie – łatwe, jedna – bardzo łatwa. Żadna nie była bardzo trudna.

 Największą trudność badanym sprawiła analiza innych niż symbolika lustra sposobów 

literackiej kreacji (czynność nr 6). Uzyskali za nią średnio trzy na dziewięć możliwych 

punktów. Nikt nie zdobył maksymalnej liczby; najwyższy wynik (7 punktów) otrzymało 2%. 

Trudne było posumowanie (czynność nr 7). Co czwarty spośród badanych, którzy 

wybrali temat 2., nie dostał za nie żadnego punktu, 42% podjęło jedynie próbę podsumowania 

i uzyskało 1 punkt, 21% sformułowało podsumowanie niepełne i dostało 2 punkty, 12% 

zdobyło maksymalną liczbę trzech punktów. 

Trudne okazało się również dokonanie wstępnego rozpoznania (czynność nr 1). 

Większość piszących (55%) uzyskała za nie jeden z dwóch punktów możliwych do zdobycia, 

co trzeci nie dostał żadnego. W tej grupie wiele osób uznało, że funkcję wstępnego 

rozpoznania ma pełnić powtórzenie informacji zawartych w sformułowaniu tematu. 

Umiarkowaną trudność sprawiło maturzystom odczytanie symboliki lustra (czynność 

nr 5). Badani uzyskali średnio 56% punktów (co czwarty zdobył wszystkie trzy, 12% – 

żadnego). 

Łatwa była charakterystyka postaci (czynności nr 3 i 4). Większość badanych 

(odpowiednio 53 i 68%) dostała za każdą z tych czynności wszystkie trzy punkty. 

Bardzo łatwe okazało się przedstawienie sytuacji bohaterek (75% piszących otrzymało 

za nie maksymalną liczbę punktów, czyli trzy). 

 

Rozwinięcie nieco chętniej wybieranego tematu 2. (współczynnik łatwości 0,54) 

okazało się trudniejsze niż rozwinięcie tematu 1. (łatwość 0,67). 

  

Przeciętny mazowiecki maturzysta, który przystąpił do pisemnego egzaminu z języka 

polskiego na poziomie rozszerzonym, za kompozycję wypracowania otrzymał 82% punktów, 
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za styl – 78%, za poprawność językową – 79%, za ortografię i interpunkcję (zapis) – 69%, za 

szczególne walory pracy – żadnego punktu. 

 

 

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

 

Wykres 4. (uwzględniający 28 laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego, którzy nie zdawali egzaminu) pokazuje rozkład wyników pisemnego egzaminu  

z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.  

 

Wykres 4 

 
 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym jest zbliżony do normalnego. 

Najniższy wynik (0 punktów) uzyskała 1 osoba, najwyższy (40 punktów) – 106 maturzystów 

(28 olimpijczyków i 78 zdających).  

 

 Miary tendencji centralnej (w ujęciu procentowym) dotyczące wyników egzaminu na 

poziomie rozszerzonym zamieszczone są w tabeli 6. 

 

Tabela 6 

Miara tendencji centralnej 
Zdający  

po raz pierwszy  

Średni wynik 68,16 

Środkowy wynik  68 

Najczęstszy wynik 73 

Odchylenie standardowe 14,87 

Wynik najniższy 0,00 

Wynik najwyższy 100,00 

Rozstęp 100 

 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie rozszerzonym 

wynosi 27,26 (68,16%). Środkowy wynik (mediana) jest zbliżony do średniej i wynosi 27,20 
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punkta (68%). Uzyskane wyniki obejmują skalę od 0 do 40 punktów. Najczęściej 

powtarzający się wynik (modalna) to 29 punktów (73%). Otrzymało go 329 osób. Wskazane 

w tabeli odchylenie standardowe oznacza, że większość zdających uzyskała wyniki 

w granicach od 23,25 (58,13%) do 35,15 punkta (87,87%). 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 

uzyskane przez zdających w województwie mazowieckim  

z podziałem na typy szkół 

 

Tabela 7 

Typ szkoły 
Zdający  

po raz pierwszy  

Liceum 

ogólnokształcące 
68,39 

Liceum 

profilowane 
59,44 

Technikum 58,36 

 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 

uzyskane przez tegorocznych absolwentów szkół w dzielnicach Warszawy 

 

Tabela 8 

Dzielnica Liczba zdających Średnia 

Bemowo 11 56,55 

Białołęka 11 59,27 

Bielany 189 65,08 

Mokotów 473 65,56 

Ochota 217 69,06 

Praga Południe 219 60,58 

Praga Północ 105 64,78 

Śródmieście 721 70,97 

Wola 369 73,81 

Żoliborz 135 66,07 

Rembertów 17 57,76 

Targówek 63 64,52 

Ursus 1 48,00 

Ursynów 83 63,16 

Wawer 25 69,76 

Wilanów 22 60,64 

Włochy 0 – 

Wesoła 4 70,50 

razem 2 665 67,79 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym)  

z pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 

uzyskane przez tegorocznych absolwentów szkół w powiatach Mazowsza  

 

Tabela 9 

Powiat Liczba zdających Średnia 

białobrzeski 14 65,36 

ciechanowski 116 65,18 

garwoliński 76 68,64 

gostyniński 42 68,64 

grodziski 74 58,09 

grójecki 63 61,25 

kozienicki 27 62,19 

legionowski 53 64,66 

lipski 2 65,50 

łosicki 19 69,58 

makowski 18 73,06 

miński 64 74,05 

mławski 43 61,23 

nowodworski 15 69,47 

ostrołęcki      6 74,33 

Ostrołęka 130 67,82 

ostrowski 64 66,38 

otwocki 52 65,81 

piaseczyński 61 66,21 

Płock 217 69,70 

płocki 6 75,67 

płoński 99 64,65 

pruszkowski 66 59,73 

przasnyski 8 73,63 

przysuski 24 58,67 

pułtuski 19 61,05 

Radom 289 76,09 

radomski 54 65,74 

Siedlce 202 71,96 

siedlecki 0 – 

sierpecki 38 70,87 

sochaczewski 91 66,90 

sokołowski 16 72,63 

szydłowiecki 8 73,88 

warszawski 2 665 67,79 

warszawski zachodni 12 69,58 

węgrowski 36 75,72 

wołomiński 40 68,88 

wyszkowski 53 69,51 

zwoleński 15 73,93 

żuromiński 17 79,35 

żyrardowski 46 71,37 

razem 4 960 68,16 
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Skale staninowe 

 

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z języka polskiego 

w 2011 roku przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych. Ponadto 

dla województwa mazowieckiego zostały opracowane skale staninowe dla wyników 

uzyskanych w szkołach i w powiatach (na podstawie wyników uzyskanych w szkołach oraz 

powiatach na Mazowszu). 

 

 

Krajowe wyniki egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym  

w skali staninowej 

 

Tabela 10 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 

(przedziały 

procentowe) 

Procent zdających,  

którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

1 najniższa 0% – 35% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% – w wyższych klasach 

2 bardzo niska 36% – 43% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% –  w wyższych klasach,  

4% – w niższej 

3 niska 44% – 50% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% – w wyższych klasach,  

11% – w niższych 

4 poniżej średniej 51% – 58% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% – w wyższych klasach,  

23% – w niższych  

5 średnia 59% – 68% 

20% ma wynik w tej klasie,  

40% – w wyższych klasach,  

40% – w niższych 

6 powyżej średniej 69% – 75% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% – w wyższych klasach,  

60% – w niższych  

7 wysoka 76% – 83% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% – w wyższych klasach,  

77% –  w niższych  

8 bardzo wysoka 84% – 90% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% – w wyższych klasach,  

89% – w niższych   

9 najwyższa 91% – 100% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% – w niższych klasach 

 

 

 Jeżeli na przykład uczeń za arkusz na poziomie rozszerzonym zdobył 61% punktów, 

to jego wynik mieści się w przedziale 59% – 68%, czyli w klasie piątej (staninie piątym), co 

oznacza, że jest to wynik średni, uzyskany przez ok. 20% maturzystów w Polsce. 40% 

maturzystów w Polsce uzyskało wynik mieszczący się w klasach (staninach) wyższych, 

również 40% maturzystów w Polsce uzyskało wynik mieszczący się w klasach (staninach) 

niższych.  
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Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

 

 

 

 

 

Tabela 11 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa  23,00 - 40,00 14 3,9 

2 bardzo niska 40,33 - 48,00 25 7,0 

3 niska 48,50 - 55,33 43 12,0 

4 poniżej średniej 55,50 - 61,40 62 17,3 

5 średnia 61,50 - 67,87 70 19,6 

6 powyżej średniej 68,00 - 73,06 62 17,3 

7 wysoka 73,11 - 77,63 43 12,0 

8 bardzo wysoka 77,71 - 84,14 25 7,0 

9 najwyższa 84,33 - 90,06 14 3,9 

 

 

 

Jeśli na przykład średni wynik uzyskany przez absolwentów danej szkoły za arkusz na 

poziomie rozszerzonym wynosi 76,64% punktów, to mieści się on w przedziale 73,11% – 

77,63%, czyli w klasie siódmej (staninie siódmym). Jest to wynik wysoki, który uzyskano 

w 43 szkołach w całym województwie. W 39 szkołach na Mazowszu osiągnięto wyniki 

mieszczące się w klasach (staninach) wyższych, w 276 – wyniki mieszczące się w klasach 

(staninach) niższych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin
Tekst maszynowy
87



Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

Tabela 12 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 
Liczba 

powiatów 
Powiat (średni wynik w powiecie) 

Procent 

powiatów 

1 najniższy 58,09  1 grodziski (58,09) 2,4 

2 bardzo niski 58,67 - 61,05 3 

przysuski (58,67) 

pruszkowski (59,73) 

pułtuski (61,05) 

7,3 

3 niski 61,23 - 64,66 5 

mławski (61,23) 

grójecki (61,25) 

kozienicki (62,19) 

płoński (64,65) 

legionowski (64,66) 

12,2 

4 niżej średni 65,18 - 66,38 7 

ciechanowski (65,18) 

białobrzeski (65,36) 

lipski (65,50) 

radomski (65,74) 

otwocki (65,81) 

piaseczyński (66,21) 

ostrowski (66,38) 

17,1 

5 średni 66,90 - 69,51 8 

sochaczewski (66,90) 

Warszawa (67,79) 

Ostrołęka (67,82) 

gostyniński (68,64) 

garwoliński (68, 64) 

wołomiński (68,88) 

nowodworski (69, 47) 

wyszkowski (69,51 

19,5 

6 wyżej średni 69,58 - 72,63 7 

łosicki (69,58) 

warszawski zachodni (69,58) 

Płock (69,70) 

sierpecki (70,87) 

żyrardowski (71,37) 

Siedlce (71,96) 

sokołowski (72,63) 

17,1 

7 wysoki 73,06 – 74,05 5 

makowski (73,06) 

przasnyski (73,63) 

szydłowiecki (73,88) 

zwoleński (73,93) 

miński (74,05) 

12,2 

8 
bardzo 

wysoki 
74,33 - 75,72 3 

ostrołęcki (74,33) 

płocki (75,67) 

węgrowski (75,72) 

7,3 

9 najwyższy 76,06 - 79,35 2 
Radom (76,09) 

żuromiński (79,35) 
4,9 
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4. Podsumowanie i wnioski 

 Współczynnik łatwości arkusza egzaminacyjnego – 0,68 – dowodzi, że dla 

tegorocznych absolwentów szkół województwa mazowieckiego pisemny egzamin 

maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w sesji wiosennej 2012 r. 

okazał się umiarkowanie trudny.  

 Średni wynik za arkusz na poziomie rozszerzonym wyniósł 68,16%.  

 Odsetek abiturientów, którzy w r. 2012 przystąpili do egzaminu na poziomie 

rozszerzonym, wyniósł 11% i był większy niż w roku ubiegłym (9%). 

 Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym  

-  generalnie w stopniu średnim opanowali umiejętność wielopoziomowej analizy 

tekstu literackiego (bez większych trudności analizowali utwór na poziomie idei –

rekonstruowali istotne elementy świata przedstawionego, odczytywali postawę 

podmiotu mówiącego, charakteryzowali postacie; gorzej sobie radzili z analizą 

sposobów kreacji – np. ukształtowania wypowiedzi); 

- nie zawsze potrafili sformułować wnioski podsumowujące ich własny wywód 

(14% spośród nich tworzyło podsumowanie pozorne, które nie miało związku 

z tematem wypracowania lub z wcześniejszymi partiami pracy; co trzeci jedynie 

podejmował próbę podsumowania); 

-  w większości potrafili skomponować pracę podporządkowaną zamysłowi 

funkcjonalnemu wobec tematu, spójną i logiczną; 

- potrafili napisać pracę językiem komunikatywnym i poprawnym, choć nie bez 

usterek ortograficznych.  

 Rozkład wyników dowodzi, że egzamin w wystarczający sposób zróżnicował 

zdających. 
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V. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z MATEMATYKI /w 2012r./ 

/przedmiot obowiązkowy/ 



 
 

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym miał formę pisemną, 

trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie 

pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz na rozwiązaniu zadań              

o charakterze problemowym. Zadania zamknięte badały przede wszystkim znajomość              

i rozumienie podstawowych pojęć matematycznych, definicji i twierdzeń oraz umiejętność 

posługiwania się nimi w praktyce. Zadania otwarte sprawdzały umiejętność analizowania        

i interpretowania problemów matematycznych oraz formułowania opisu matematycznego 

danej sytuacji. Zadania egzaminacyjne obejmowały zakres wymagań dla poziomu              

podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50     

punktów. Warunkiem zdania  egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% tej liczby, to jest 15 

punktów. 

 

Arkusz egzaminacyjny składał się z trzech grup zadań: 

1. grupa I – zawierała 25 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań były podane   

cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. Każde zadanie z tej grupy 

było punktowane w skali 0-1. Zdający udzielał odpowiedzi, zaznaczając je na karcie 

odpowiedzi. 

2. grupa II – zawierała 6 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych                  

w skali 0-2. 

3. grupa III – zawierała 3 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi punktowane w skali: 

0-4 dwa zadania oraz 0-5 jedno zadanie. 

 

1. Podstawowe dane statystyczne  

 Egzamin maturalny z matematyki na Mazowszu odbył się w 961 szkołach. 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z matematyki, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 
 

Liczba  

zdających 

 

Typ szkoły 

 

 

 
 

Liczba zdają-

cych po raz 

pierwszy, którzy 

przystąpili do 5 

egzaminów  

obowiązkowych 

Liczba zdają-

cych  po raz 

pierwszy 

Liczba  

wszystkich 

zdających  

Liceum ogólnokształcące 31 827 32 092 34 224 

Liceum profilowane 1 832 1 894 2 550 

Technikum 11 435 11 706 13 830 

Liceum uzupełniające 1 203 1 318 1 763 

Technikum uzupełniające 420 467 685 

Razem 46 717 47 477
*) 

53 052 

*) Liczba zdających po raz pierwszy obejmuje także zdających w terminie dodatkowym 

 W grupie osób, którzy na Mazowszu przystąpili po raz pierwszy do egzaminu         

maturalnego z matematyki ok. 67,59% – stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. 

Kolejna pod względem liczebności grupa to absolwenci techników (ok. 24,66%). Absolwenci 

liceów profilowanych stanowili niespełna 3,99% wszystkich zdających matematykę. Ponadto 

do egzaminu maturalnego z matematyki przystąpiło 1318 absolwentów liceów                   
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uzupełniających i 467 absolwentów techników uzupełniających, co stanowi odpowiednio 

2,78% i 0,98% wszystkich zdających matematykę. 

 Egzamin maturalny z matematyki dla niewidomych zdawało 8 absolwentów, dla     

których przygotowano osobne arkusze. 

 Egzamin maturalny z matematyki w terminie dodatkowym zdawało 50 absolwentów 

(w tym 41 po raz pierwszy). Zdało ten egzamin 34 absolwentów. 

 Wśród absolwentów 15 było finalistami lub laureatami Olimpiady Matematycznej. 
 

 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, 

którzy z egzaminu maturalnego z matematyki, zdawanego jako przedmiot 

obowiązkowy, uzyskali co najmniej 30% punktów 

 

 

Zdający 

 

 

 

 

 

 

Typ szkoły 

Zdający po raz pierwszy  

i obecni na 5 egzaminach 
Zdający po raz pierwszy 
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Liceum ogólnokształcące 31 827 29 657 2 170 93,2% 32 092 29 740 2 352 92,7% 

Liceum profilowane 1 832 1 340 492 73,1% 1 894 1 359 535 71,8% 

Technikum 11 435 9 036 
2 

399 
79,0% 11 706 9 126 2 580 78,0% 

Liceum uzupełniające 1 203 608 595 50,5% 1 318 635 683 48,2% 

Technikum uzupełniające 420 176 244 41,9% 467 180 287 38,5% 

 Razem 46 717 40 817 5 900 87,4% 47 477 41 040 6 437 86,4% 

 

 Ogółem ok. 86,4% absolwentów zdających egzamin maturalny z matematyki na     

poziomie podstawowym po raz pierwszy uzyskało co najmniej 30% punktów możliwych do 

otrzymania za rozwiązanie zadań egzaminacyjnych (w kraju współczynnik ten wynosi         

ok. 85%). Unieważniono dwa egzaminy. Procent absolwentów, którzy przekroczyli ten próg, 

jest największy w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i wynosi ok. 92,7%.   

W przypadku absolwentów techników wynosi on ok. 78%, a w przypadku absolwentów     

liceów profilowanych jest jeszcze niższy i wynosi ok. 71,8%. Najniższy procent                 

absolwentów, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania                 

z egzaminu maturalnego z matematyki jest w przypadku techników uzupełniających –          

ok. 38,5%.  
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2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości  
    (obejmuje piszących arkusz standardowy w sesji majowej ) 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 
  

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań w arkuszu 

dla poziomu podstawowego. 
Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Maksymalna punktacja za zadanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,50 0,58 0,81 0,70 0,89 0,74 0,87 0,63 0,78 0,82 0,69 0,87 

Numer zadania 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Maksymalna punktacja za zadanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,85 0,85 0,63 0,86 0,76 0,80 0,69 0,80 0,65 0,76 0,50 0,69 

Numer zadania 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   

Maksymalna punktacja za zadanie 1 2 2 2 2 2 2 4 4 5   

Łatwość zadania 0,87 0,71 0,23 0,59 0,33 0,14 0,51 0,71 0,49 0,41   

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

Zróżnicowanie współczynnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego        

przedstawia  poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 30 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 27, 29, 33, 34  trudne 

0,50 – 0,69 1, 2, 8, 11, 15, 19, 21, 23, 24, 28, 31 umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 20, 22, 25, 26, 32 
łatwe 

0,90 – 1,00  bardzo łatwe 
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 W arkuszu dla poziomu podstawowego łatwość zadań zamkniętych wynosi 0,74p  ,         

natomiast łatwość zadań otwartych 0,46p  . Zadania zamknięte w tym arkuszy okazały się 

łatwe, natomiast zadania otwarte – trudne. 

 

Z zadań zamkniętych najtrudniejsze okazały się zadania:  

1. ( 0,50p  )   – sprawdzało umiejętność wykonywania obliczeń procentowych (standard:             

                           Modelowanie matematyczne),  

23. ( 0,50p  ) – sprawdzało umiejętność badania, czy dany punkt spełnia równanie okręgu  

                         (standard: Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji), 

 

WYBÓR DYSTRAKTORÓW 

 

MMA-P1A1P-122 
Wersja A A B C D 

brak wyboru 
lub  
wybór wielokrotny 

1  11 879 5 262 5 708 862 11 

2  2 055 13 832 2 688 5 092 55 

3  19 274 2 612 969 852 15 

4  4 218 16 567 1 603 1 296 38 

5  1 987 21 205 349 169 12 

6  1 073 2 065 17 840 2 668 76 

7  20 566 812 689 1 644 11 

8  15 077 1 776 5 861 947 61 

9  408 3 853 18 496 953 12 

10  1 228 1 545 1 498 19 433 18 

11  4 429 16 379 1 211 1 687 16 

12  1 301 20 701 1 061 636 23 

13  550 975 2 190 19 981 26 

14  2 006 987 605 20 091 33 

15  3 693 15 143 913 3 937 36 

16  1 520 1 340 20 197 648 17 

17  3 712 1 132 18 025 799 54 

18  3 155 19 111 754 654 48 

19  261 16 452 4 327 2 657 25 

20  19 008 944 2 842 894 34 

21  15 074 3 653 2 663 2 266 66 

22  17 631 2 242 2 713 1 099 37 

23  1 012 12 048 9 265 1 348 49 

24  3 197 2 583 16 253 1 624 65 

25  1 240 1 067 629 20 764 22 

MMA-P1B1P-122 
Wersja B A B C D 

brak wyboru  
lub  
wybór wielokrotny 

1  842 5 682 5 383 11 753 6 

2  4 628 2 758 13 862 2 368 50 

3  19 298 953 2 616 781 18 

4  1 173 1 730 16 662 4 063 38 

5  21 153 2 014 302 185 12 

6  1 925 17 214 2 204 2 226 97 

7  839 20 526 728 1 559 14 

8  1 083 5 689 1 979 14 846 69 

9  914 3 752 542 18 445 13 

10  1 277 19 577 1 549 1 238 25 

11  16 264 4 410 1 175 1 806 11 

12  1 216 929 20 726 781 14 

13  20 159 1 986 961 520 40 
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14  878 2 128 20 091 534 35 

15  4 231 939 14 892 3 566 38 

16  818 20 351 1 168 1 308 21 

17  875 17 793 1 131 3 824 43 

18  720 823 3 382 18 699 42 

19  2 694 4 253 16 450 249 20 

20  1 214 944 18 774 2 678 56 

21  3 395 15 798 2 353 2 043 77 

22  1 124 1 489 2 693 18 307 53 

23  8 926 1 578 1 391 11 726 45 

24  1 441 16 311 2 837 3 006 71 

25  20 609 656 969 1 407 25 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego trudne i bardzo trudne okazały się zadania 27, 

29, 30, 33, 34. Łączna liczba punktów za zadania trudne i bardzo trudne stanowi 30% liczby 

punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza. 

 

 Tylko 14% zdających rozwiązało bezbłędnie zadanie 30, które było najtrudniejszym      

z zadań w tym arkuszu. Do udowodnienia tezy zadania wystarczył poprawnie wykonany    

rachunek miar kątów. Zadanie sprawdzało umiejętność przeprowadzenia dowodu             

geometrycznego składającego się z niewielkiej liczby kroków (standard: Rozumienie               

i argumentacja). Kolejny raz okazało się, że rozwiązywanie zadań z geometrii płaskiej jest dla 

maturzystów trudne, niezależnie od złożoności   strategii czy rozumowania, które powinni 

przeprowadzić.  Kolejne trudne zadanie, to zadanie 27 (poprawnie rozwiązało je ok. 23%  

zdających) - sprawdzało umiejętność wykazania prawdziwości nierówności algebraicznej        

z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia (również standard: Rozumienie                       

i argumentacja). Sporą trudność zdającym sprawiło zadanie 29 (poprawnie rozwiązało je ok. 

33% zdających), które sprawdzało umiejętność wykorzystania własności symetralnej do        

wyznaczenia jej równania (standard: Użycie i tworzenie strategii).   

 Najłatwiejszymi wśród zadań otwartych okazały się zadania 26 i 32. Zadanie 26     

poprawnie rozwiązało ok. 71% zdających. Pozostali zdający popełniali błędy. Część z nich 

prawidłowo wyznaczyła pierwiastki trójmianu kwadratowego, ale błędnie podała zbiór      

rozwiązań nierówności. Inni popełnili błędy rachunkowe przy obliczaniu pierwiastków     

trójmianu kwadratowego, ale konsekwentnie do popełnionego błędu zapisali zbiór rozwiązań 

nierówności. Również zadanie 32 poprawnie rozwiązało ok. 71% zdających. Pozostali       

zdający albo wyznaczyli poprawnie tylko drugi wyraz ciągu arytmetycznego i na tym         

kończyli, albo mylili w rozwiązywaniu własności ciągów. 

 Współczynnik łatwości dla zestawu zadań w arkuszu dla poziomu podstawowego jest 

równy p = 0,67 i kwalifikuje go jako umiarkowanie trudny. 
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3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej  
    (obejmuje piszących arkusz standardowy w sesji majowej ) 

 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy        

wykres. 
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Liczba punktów

Rozkład wyników - poziom podstawowy

 

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

wowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 
 

Średnia 61,03 

Mediana 62,00 

Modalna 94,00 

Odchylenie standardowe 25,15 

Wynik najwyższy 100,00 

Wynik najniższy 0,00 

Rozstęp 100 

 Średnia liczba punktów (ok. 61,03% ) uzyskana przez zdających egzamin na poziomie      

podstawowym jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 

za rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza. Środkowy wynik (mediana) wynosi            

ok. 62% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich 

zadań z tego  arkusza.   

 Lepiej poradzili sobie z zadaniami w arkuszu dla poziomu podstawowego absolwenci 

liceów ogólnokształcących (średnia ok. 68,54% punktów), niż absolwenci pozostałych typów 

szkół.  

 Uzyskane wyniki obejmują całą skalę punktów (od 0 do 50 punktów), co wskazuje na 

bardzo duże zróżnicowanie umiejętności zdających. Najczęściej powtarzający się wynik   

(modalna) to 94% liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań 

z tego arkusza i uzyskało go 1537 zdających.  Najwyższy wynik – 50 punktów uzyskało 928 
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zdających (w tym 15 finalistów i laureatów Olimpiady Matematycznej), zaś najniższy –          

0 punktów uzyskało 3 zdających.  

 Odchylenie standardowe wynosi 25,15%, co oznacza, że przy średniej równej 61,03%          

ok. 61% zdających uzyskała wyniki w przedziale od 18 do 43 punktów.  

 

  

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z egzaminu maturalnego z matematyki  

dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

 

                                                Wyniki egzaminu 

 

Typ szkoły 

 

Średni wynik dla zdających matematykę  

po raz pierwszy 

Liceum ogólnokształcące 68,54 

Liceum profilowane 43,29 

Liceum uzupełniające 32,42 

Technikum 47,89 

Technikum uzupełniające 27,19 

Razem 61,03 

 Średnie wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie       

podstawowym przez absolwentów szkół na Mazowszu są wyższe niż w kraju (w kraju        

wynoszą 56% liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań        

z tego arkusza). Wyniki uzyskane przez absolwentów liceów ogólnokształcących znacznie 

przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z egzaminu maturalnego z matematyki uzyska-

ne przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 
 

Dzielnica 

Średni wynik  

procentowy dla  

poziomu 

podstawowego 

Dzielnica 

Średni wynik  

procentowy dla 

poziomu 

podstawowego 

Warszawa - Bemowo 52,71 Warszawa - Targówek 62,51 

Warszawa - Białołęka 59,51 Warszawa - Ursus 54,18 

Warszawa - Bielany 67,24 Warszawa - Ursynów 68,91 

Warszawa - Mokotów 66,67 Warszawa - Wawer 59,77 

Warszawa - Ochota 73,58 Warszawa - Wilanów 61,63 

Warszawa - Praga Południe 59,62 Warszawa - Włochy 62,34 

Warszawa - Praga Północ 63,80 Warszawa - Wola 64,83 

Warszawa - Śródmieście 69,40 Warszawa - Żoliborz 61,21 

Warszawa - Rembertów 77,38 Wesoła 56,22 

Ogółem dla Warszawy 65,91 

  

 Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z egzaminu z matematyki na poziomie      

podstawowym uzyskane przez zdających ze szkół w powiatach województwa mazowieckiego 

zostały podane z normami staninowymi dla wyników w powiatach. 
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*** 

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z matematyki          

w 2012 roku w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników                

indywidualnych – tak zwaną  kartę wyników matury. Ponadto, dla województwa             

mazowieckiego zostały opracowane skale  staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach    

i w powiatach (na podstawie wyników uzyskanych  w szkołach oraz powiatach na              

Mazowszu). 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

 

Karta wyników matury 2012 z matematyki na poziomie podstawowym 

  

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki na  

świadectwie 

/przedziały procen-

towe/ 

Komentarz dla zdającego 

(informację o procentach podano  

w przybliżeniu) 

1 najniższa 0−12 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% zdających 

ma wynik w wyższych klasach 

2 bardzo niska 13−20 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 4% w niższej 

3 niska 21−30 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 77% zdają-

cych ma wynik w wyższych klasach, 11% w niższych 

4 poniżej średniej 31−46 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 60% zdają-

cych ma wynik w wyższych klasach, 23% w niższych 

5 średnia 47−64 
20% zdających ma wynik w tej klasie, 40% zdają-

cych ma wynik w wyższych klasach, 40% w niższych 

6 powyżej średniej 65−80 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 23% zdają-

cych ma wynik w wyższych klasach, 60% w niższych 

7 wysoka 81−90 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 11% zdają-

cych ma wynik w wyższych klasach, 77% w niższych 

8 bardzo wysoka 91−96 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 4% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 89% w niższych 

9 najwyższa 97−100 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w niż-

szych 

  

Jeżeli na przykład zdający za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego      

uzyskał 41% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale wyników 31% - 46%, czyli           

w klasie czwartej, co oznacza, że jest to wynik poniżej średniej uzyskany przez ok. 17%       

zdających w kraju.  

Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

Poziom podstawowy 

 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały  

procentowe*) 
Liczba szkół  Procent szkół 

1 najniższa 6,00 - 17,50 38 4 
2 bardzo niska 17,60 – 23,78 68 7 

3 niska 23,83 – 31,40 115 12 
4 poniżej średniej 31,43 – 40,14 162 17 
5 średnia 40,20 – 50,71 193 20 
6 powyżej średniej 50,75 – 61,41 163 17 
7 wysoka 61,45 – 74,46 116 12 
8 bardzo wysoka 74,54 – 83,59 68 7 
9 najwyższa 83,62 - 96,24 38 4 

*) obliczone dla średnich arytmetycznych wyników uzyskanych w szkołach województwa Mazowieckiego 
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 Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym                   

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

tym egzaminie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. 

 

 Jeżeli na przykład w danej szkole średnia wyników absolwentów tej szkoły za        

rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego wynosi 47% punktów, to wynik tej 

szkoły mieści się    w przedziale wyników 40,20% – 50,71% czyli w klasie piątej. Oznacza to, 

że szkoła uzyskała wynik średni i znajduje się w grupie 20% szkół województwa                

mazowieckiego, które osiągnęły wynik średni z egzaminu maturalnego z matematyki na     

poziomie podstawowym. 

  

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

  

1 siedlecki ostrołęcki              

  28,00 44,24              

2 warszawski 

zachodni 

wołomiński makowski            

  49,58 49,86 50,92            

3 płocki wyszkowski ostrowski przasnyski grójecki        

  50,97 51,58 53,83 53,95 54,09        

4 białobrzeski przysuski lipski gostyniński węgrowski mławski     

  54,84 55,14 55,27 56,19 56,49 56,75     

5 ciechanowski sochaczewski M.Ostrołęka garwoliński grodziski żuromiński piaseczyński zwoleński legionowski 

  56,77 56,77 56,77 56,82 56,99 57,20 57,28 57,60 57,95 

6 pułtuski żyrardowski nowodworski łosicki sokołowski szydłowiecki M.Płock    

  58,03 58,24 58,37 59,69 60,27 60,30 61,06    

7 M.Siedlce kozienicki płoński M. Radom radomski        

  61,12 61,31 61,55 61,80 62,40        

8 pruszkowski miński warszawski            

  62,67 63,28 65,91            

9 otwocki sierpecki              

  66,55 71,30              

  

 

 Normy staninowe dla wyników uzyskanych w powiatach na egzaminie maturalnym                

z matematyki pozwalają odnieść wynik uzyskany przez zdających w danym powiecie do    

wyników uzyskanych na tym egzaminie przez populację zdających z pozostałych powiatów 

województwa    mazowieckiego. 
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4. Sesja poprawkowa 

    Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 4681 absolwentów (uprawnionych było 6042 

absolwentów), w tym 2965 zdających po raz pierwszy. zdało egzamin 39% absolwentów 

przystępujących po raz pierwszy. 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, 

którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki w sesji majowej, dodatkowej 

i poprawkowej (zdawanego jako przedmiot obowiązkowy) i uzyskali co najmniej 30% 

punktów 

 

 

                                               Zdający 

 

 

 

 

 

 

Typ szkoły 

Zdający po raz pierwszy i obecni na 5 egzaminach 
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Liceum ogólnokształcące 31 827 30254 2170 95,1% 

Liceum profilowane 1 832 1 429 492 78,0% 

Technikum 11 435 9 429 2399 82,4% 

Liceum uzupełniające 1 203 684 595 56,9% 

Technikum uzupełniające 420 190 244 45,2% 

 Razem 46 717 41986 5900 90,0% 

 

 

 

5. Podsumowanie i wnioski 

 

 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbył się w 961                      

mazowieckich szkołach. 

 Procent zdających na Mazowszu, którzy uzyskali z egzaminu maturalnego                   

z matematyki na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów wynosi             

ok. 90,0%. 

 Procent absolwentów liceów ogólnokształcących na Mazowszu, którzy uzyskali           

z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym co najmniej 30% 

punktów wynosi ok. 95,1%.      

 Średni wynik uzyskany w szkołach na Mazowszu za rozwiązanie arkusza dla poziomu       

podstawowego wyniósł ok. 61,03% liczby punktów możliwych do uzyskania za          

rozwiązanie arkusza i uzyskało go na Mazowszu ok. 1200 zdających (co stanowi       

ok. 2,5% wszystkich  zdających), zaś współczynnik łatwości arkusza dla poziomu 

podstawowego jest równy 0,67p   i kwalifikuje arkusz jako umiarkowanie trudny. 

 Analizując wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym 

oraz    biorąc pod uwagę opinie egzaminatorów można stwierdzić, że zdający: 
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 zdający opanowali różne strategie rozwiązywania zadań zamkniętych, 

 wykazali dobre umiejętności wykonywania obliczeń na liczbach                   

rzeczywistych, korzystania z wzorów skróconego mnożenia, wyznaczania 

związków miarowych na płaszczyźnie i w przestrzeni (w zadaniach              

zamkniętych), 

 wykazali się dobrą znajomością znanych twierdzeń i definicji w szczególności             

dotyczących funkcji liniowej, kwadratowej i ciągów, 

 Trudność zdającym sprawiały zadania, w których musieli wykazać się takimi         

umiejętnościami jak: 

 przeprowadzenie rozumowania w postaci dowodu składającego się                    

z niewielkiej liczby kroków oraz formułowanie wniosków i ich uzasadnianie,  

 wykorzystanie własności symetralnej do wyznaczenia jej równania, 

 budowanie prostego modelu matematycznego do przedstawionej sytuacji                    

w kontekście praktycznym (zadanie tekstowe), 

 Można stwierdzić, że zdający dobrze radzą sobie z zadaniami w których występują                

typowe problemy matematyczne o małym stopniu złożoności. Zdający potrafili      

rozwiązywać zadania w oparciu o znane algorytmy i umieli tworzyć proste modele 

matematyczne 

 W przypadku zadań niealgorytmicznych, większość zdających na poziomie             

podstawowym miała problemy z analizą zadania. Dlatego w pracy dydaktycznej          

z uczniami należy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie umiejętności analizy     

zadania i doboru optymalnych metod rozwiązywania problemów matematycznych. 

Ułatwia to budowanie modelu matematycznego, zwłaszcza w przypadku zadań      

praktycznych oraz zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. 

 Najtrudniejsze dla zdających okazały się zadania w których musieli wykazać się                

umiejętnościami opisanymi w V obszarze standardów egzaminacyjnych. Wielu          

zdających przedstawiało rozwiązania niepełne, z błędami, nie udzielało odpowiedzi 

zgodnej z poleceniem, nie weryfikowało otrzymanych wyników. Kolejny raz okazało 

się, że zdający nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań z geometrii i to niezależnie od 

stopnia złożoności problemu geometrycznego. 

 Poziom merytoryczny odpowiedzi uczniów był zróżnicowany. Obok rozwiązań 

świadczących o wiedzy i umiejętności samodzielnego myślenia, zdarzały się              

odpowiedzi błędne i nielogiczne. Po raz kolejny okazuje się, że poważnym            

mankamentem jest niedostateczna sprawność w przekształcaniu wyrażeń                   

algebraicznych. Zdarzało się również, że zdający poprawnie analizowali zadanie          

i zapisywali odpowiednie równania lub układy równań, ale błędy rachunkowe         

uniemożliwiały im rozwiązanie zadania lub prowadziły do niepoprawnych rozwiązań. 

W niektórych rozwiązaniach brakowało krytycznej analizy otrzymanych wyników        

i oceny ich przydatności z perspektywy sytuacji, dla której zbudowano dany model 

matematyczny. 

 Szczegółowe omówienie punktowania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego 

dla poziomu podstawowego, zawierające między innymi poprawne odpowiedzi     

znajduje się  w opracowaniu zatytułowanym „Egzamin maturalny 2012. Matematyka 

– Poziom  podstawowy. Kryteria oceniania odpowiedzi”. Materiał ten został         

opracowany przez  ekspertów egzaminu maturalnego z matematyki z Centralnej    

Komisji   Egzaminacyjnej  i okręgowych komisji egzaminacyjnych w czerwcu 2012 r. 

i jest dostępny na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 

 

 

http://www.cke.edu.pl/
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VI. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z MATEMATYKI/w 2012 r./ 

/przedmiot dodatkowy/ 



  

Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być       

zdawana tylko na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut i polegał na rozwiązaniu zadań            

egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania                  

egzaminacyjne obejmowały zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Zadania badały 

przede wszystkim umiejętność analizowania sytuacji problemowych i podawania do nich    

opisu matematycznego, strategii rozwiązania problemu, a także argumentowania                     

i prowadzenia rozumowania matematycznego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 

zdający mógł otrzymać 50 punktów. Konstrukcja arkusza nie zmieniła się w stosunku do lat 

ubiegłych. 

 

1. Podstawowe dane statystyczne 

 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym na Mazowszu odbył się 

w 431 szkołach. 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z matematyki, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 
 

                                                    Liczba  zdających 

 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających  

egzamin na  

poziomie  

rozszerzonym 

Liczba zdających  

egzamin na  

poziomie  

rozszerzonym 

/po raz pierwszy/ 

Liceum ogólnokształcące 8609 7796 

Liceum profilowane 30 22 

Liceum uzupełniające 3 2 

Technikum 744 677 

Technikum uzupełniające 3 2 

Razem 9389 8499
*) 

*) Liczba zdających po raz pierwszy obejmuje także zdających w terminie dodatkowym 

 

 Do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym na Mazowszu 

przystąpiło ok. 17,92% wszystkich zdających egzamin maturalny; w kraju wskaźnik ten     

wynosi ok. 15,37%. 

 W grupie osób wybierających matematykę jako przedmiot dodatkowy egzaminu      

maturalnego na Mazowszu ok. 91,73% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących,      

ok. 7,97% - absolwenci techników. Absolwenci liceów profilowanych stanowili ok. 0,26% 

wszystkich zdających matematykę na poziomie rozszerzonym.  

 Egzamin maturalny z matematyki w wersji dwujęzycznej pisało 81 maturzystów        

(w tym 9 w wersji angielskiej, 67 w wersji francuskiej i 5 w wersji rosyjskiej). 

 Egzamin maturalny z matematyki dla słabo widzących zdawał 1 absolwent, dla         

których przygotowano osobny arkusz. 
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 Egzamin maturalny z matematyki w terminie dodatkowym zdawało 13 absolwentów 

(w tym 11 po raz pierwszy). 

 Wśród absolwentów 15 było finalistami lub laureatami Olimpiady Matematycznej. 

 

2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 
     (obejmuje piszących arkusz standardowy w sesji majowej ) 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza dla poziomu rozszerzonego. 

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

Maksymalna punktacja za zadanie 4 4 4 6 6 6 3 4 5 5 3 

Łatwość zadania 0,82 0,68 0,68 0,47 0,51 0,39 0,41 0,34 0,54 0,77 0,23 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zróżnicowanie współczynnika 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 4, 6, 7, 8, 11 trudne 

0,50 – 0,69 2, 3, 5, 9 umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 1, 10 łatwe 

0,90 – 1,00 - bardzo łatwe 

 

0,82

0,68 0,68

0,47
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0,39 0,41
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0,54
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 W arkuszu dla poziomu rozszerzonego trudne okazały się zadania 4, 6, 7, 8, 11.   

Łączna liczba punktów za zadania trudne stanowi 44% liczby punktów możliwych do        

uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza. 

 

 Najtrudniejszym zadaniem w tym zestawie okazało się zadanie 11, które poprawnie           

rozwiązało ok. 23% zdających. Zadanie to sprawdzało  umiejętność wykorzystania własności      

prawdopodobieństwa do uzasadnienia postawionej tezy (standard: Rozumowanie                      

i argumentacja). Do udowodnienia tezy wystarczyło wykorzystać własności                     

prawdopodobieństwa oraz rozłączność w przestrzeni zdarzeń elementarnych. 

Stosunkowo trudnym dla zdających okazało się zadanie 8, które sprawdzało umiejętność 

opracowania strategii do rozwiązania problemu z kombinatoryki (standard: Użycie                   

i tworzenie strategii). Około 34% zdających poprawnie obliczyło, ile jest liczb                

ośmiocyfrowych spełniających określone w zadaniu warunki. Wielu maturzystów nie         

dokonało w tym zadaniu nawet niewielkiego postępu. Tym samym potwierdził się fakt, że     

w zadaniach nietypowych, wymagających rozwiązywania problemów matematycznych, 

większość zdających ma problemy z analizą zadania. 

 Najłatwiejszym zadaniem dla zdających na poziomie rozszerzonym okazało się        

zadanie 1 wymagające wyznaczenia czterech kolejnych liczb całkowitych spełniających   

określone warunki (standard: Modelowanie matematyczne). Prawie 82% zdających           

rozwiązało zadanie poprawnie, uzyskując maksymalną ilość punktów za przedstawione     

rozwiązanie. Pozostali zdający albo nie podjęli próby rozwiązania tego zadania albo nie     

uzyskali w nim nawet niewielkiego postępu. Sporadycznie pojawiały się rozwiązania,            

w których zdający otrzymywali rozwiązania w postaci liczb całkowitych oraz liczb wymier-

nych i nie odrzucali tych ostatnich.  

 

 Współczynnik łatwości dla zestawu zadań w arkuszu dla poziomu rozszerzonego    

wynosi  p = 0,53 i kwalifikuje go jako umiarkowanie trudny. 

 

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 
     (obejmuje piszących arkusz standardowy w sesji majowej ) 

   

Poziom rozszerzony 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 
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 Dane statystyczne (w procentach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie         

rozszerzonym dla zdających po raz pierwszy zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 53,57 

Mediana 54,00 

Dominanta 60,00 

Odchylenie standardowe 25,12 

Wynik najwyższy 100,00 

Wynik najniższy 0,00 

Rozstęp 100 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin z matematyki na poziomie       

rozszerzonym  jest nieco wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do   

uzyskania za rozwiązanie arkusza - stanowi ok. 53,57% maksymalnej liczby punktów.  

Środkowy wynik (mediana) wynosi ok. 54% maksymalnej liczby punktów możliwych do 

uzyskania za rozwiązanie tego arkusza i uzyskało go 234 absolwentów. Uzyskane wyniki 

obejmują całą skalę punktów (od 0 do 50 punktów). Najczęściej powtarzający się wynik   

(modalna) to ok. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie 

tego arkusza i uzyskało go 243 zdających. Odchylenie standardowe wynosi ok. 25,12%    

maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie tego arkusza, co     

oznacza, że przy  średniej równej 53,57% ok. 63,33% zdających uzyskała wyniki                   

w przedziale od 14 do 39 punktów.  

 Najwyższy wynik – 50 punktów uzyskało 120 zdających (w tym 15 finalistów              

i laureatów Olimpiady Matematycznej), a rozstęp wyników wynosi 50 punktów.  

 

  

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z egzaminu maturalnego z matematyki na     

poziomie rozszerzonym dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

 

Wyniki egzaminu 

 

 

 

Typ szkoły 

 

Średni wynik dla zdających 

matematykę  na poziomie 

rozszerzonym /po raz pierwszy/ 

 

Liceum ogólnokształcące 55,99 

Liceum profilowane 24,45 

Liceum uzupełniające 5,00 

Technikum  26,67 

Technikum uzupełniające 34,00 

Razem 53,57 

  

 Znacznie lepiej poradzili sobie z zadaniami w arkuszu dla poziomu rozszerzonego 

absolwenci liceów ogólnokształcących (średnia ok. 55,99% punktów), niż absolwenci        

pozostałych typów szkół – liceów profilowanych (średnia ok. 24,45% punktów), techników 

(średnia ok. 26,67% punktów).  
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z egzaminu z matematyki na poziomie            

rozszerzonym uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

Dzielnica 

Średni wynik pro-

centowy dla pozio-

mu 

rozszerzonego 

Dzielnica 

 

Średni wynik procen-

towy dla poziomu 

rozszerzonego 

Warszawa - Bemowo 33,18 Warszawa - Targówek 37,62 

Warszawa - Białołęka 10,89 Warszawa - Ursus 31,00 

Warszawa - Bielany 63,89 Warszawa - Ursynów 49,19 

Warszawa - Mokotów 54,09 Warszawa - Wawer 57,47 

Warszawa - Ochota 67,21 Warszawa - Wilanów 31,62 

Warszawa - Praga Południe 50,79 Warszawa - Włochy 26,52 

Warszawa - Praga Północ 51,74 Warszawa - Wola 52,12 

Warszawa - Śródmieście 64,57 Warszawa - Żoliborz 48,04 

Warszawa - Rembertów 49,48 Wesoła 41,67 

Ogółem dla Warszawy 56,74 

 Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu          

z matematyki 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 matematyki          

w 2012 roku w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników                

indywidualnych – tak zwaną  kartę wyników matury. Ponadto, dla województwa             

mazowieckiego zostały opracowane skale  staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach    

i w powiatach (na podstawie wyników uzyskanych  w szkołach oraz powiatach na              

Mazowszu). 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

 

Karta wyników matury 2012 z matematyki na poziomie rozszerzonym 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na  

świadectwie 

/w procentach/ 

 

Komentarz dla zdającego 

(informację o procentach podano  

w przybliżeniu) 

1 najniższa 0−6 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% zdających 

ma wynik w wyższych klasach 

2 bardzo niska 7−16 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 4% w niższej 

3 niska 17−26 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 77% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 11% w niższych 

4 poniżej średniej 27−40 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 60% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 23% w niższych 

5 średnia 41−54 
20% zdających ma wynik w tej klasie, 40% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 40% w niższych 

6 powyżej średniej 55−68 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 23% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 60% w niższych 

7 wysoka 69−80 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 11% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 77% w niższych 

8 bardzo wysoka 81−90 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 4% zdających 

ma wynik w wyższych klasach, 89% w niższych 

9 najwyższa 91−100 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w niższych 
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 Jeżeli na przykład zdający za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego 

uzyskał 79% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale wyników 69% - 80%, czyli        

w klasie siódmej, co oznacza, że jest to wynik wysoki uzyskany przez ok. 12% zdających      

w kraju. 
 

Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 
 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy Przedziały procentowe*) Liczba szkół  Procent szkół 

1 najniższa 0,00 – 6,00 17 3,9 

2 bardzo niska 7,00 - 11,00 32 7,4 

3 niska 12,00 - 19,33 51 11,8 

4 poniżej średniej 20,00 - 28,80 73 16,9 

5 średnia 29,33 – 42,54 85 19,7 

6 powyżej średniej 43,00 – 52,60 75 17,4 

7 wysoka 52,65 - 65,38 52 12,1 

8 bardzo wysoka 65,54 – 74,00 30 7,0 

9 najwyższa 74,48 - 88,00 16 3,7 

*) obliczone dla średnich arytmetycznych wyników uzyskanych w szkołach województwa Mazowieckiego 

 

 Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym                     

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

egzaminie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. 

 Jeżeli na przykład w danej szkole średnia wyników absolwentów tej szkoły za rozwiązanie 

zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego wynosi 57% punktów, to wynik tej szkoły mieści się        

w przedziale wyników 52,65% - 65,38% czyli w klasie siódmej. Oznacza to, że szkoła uzyskała wynik 

wysoki i znajduje się w grupie 12,1% szkół województwa mazowieckiego, które osiągnęły wynik    

wysoki z egzaminu maturalnego z matematyki na  poziomie rozszerzonym. 

 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 
1 warszawski 

zachodni 

           33,07 

       

2 ostrołęcki 

         

           33,71 

lipski 

       

        34,00 

płocki 

         

         37,60 

     

3 wołomiński 

           

           40,31 

legionowski 
          

         40,63 

mławski 

          

         41,58 

miński 

               

         42,83 

grodziski 

           

         43,18 

   

4 żuromiński 

           

           43,67 

ostrowski 

          

         44,43 

M.Ostrołęka          
             

         44,63 

grójecki 

             

         45,00 

żyrardowski         
              

         45,16 

kozienic-

ki               

       46,43 

węgrow-

ski  

        46,70 

 

5 nowodworski 

           

           46,97 

M.Siedlce 

         

         48,48 

przasnyski          

          

49,14 

sochaczew-

ski 

         49,27 

M.Radom           

              

         49,44 

radomski       

            

       49,78 

garwoliński          
           

        50,65 

przysu-

ski 

   51,49 

6 makowski 

 

           52,03 

wyszkowski 

         

         52,45 

piaseczyński 

             

         52,92 

pruszkowski 

 

          53,37 

szydłowiec-

ki 

         53,73 

gostyniń-

ski 

       55,02 

białobrze-

ski 

        56,04 

 

7 ciechanow-

ski 

            56,09 

sokołow-

ski 

         56,06 

warszaw-

ski 

         56,74 

łosicki 

 

          61,40 

płoński 

 

         61,77 

   

8 M.Płock 

 

            63,93 

zwoleński 

 

         65,93 

otwocki 

 

         66,80 

     

9 sierpecki 

 

            68,58 

pułtuski 

 

         68,81 

      

Marcin
Tekst maszynowy
108



  

 Normy staninowe dla wyników uzyskanych w powiatach na egzaminie maturalnym                

z matematyki na poziomie rozszerzonym pozwalają odnieść wynik uzyskany przez zdających             

w danym powiecie do wyników uzyskanych na tym egzaminie przez populację zdających                    

z pozostałych powiatów województwa mazowieckiego. 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 

 Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym odbył się w 431                  

mazowieckich szkołach. 

 Do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło na       

Mazowszu ok. 17,92% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (w kraju wskaźnik ten 

wynosi ok. 15,37%). 

 Średni wynik uzyskany w szkołach na Mazowszu za rozwiązanie arkusza dla poziomu       

rozszerzonego wyniósł ok. 53,57% maksymalnej liczby punktów możliwych do      

uzyskania za rozwiązanie tego arkusza, zaś współczynnik łatwości dla tego arkusza 

jest równy 0,53p   i  kwalifikuje arkusz jako  umiarkowanie trudny. 

 Analizując wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym 

oraz biorąc pod uwagę opinie egzaminatorów można stwierdzić, że zdający: 

 potrafili rozwiązywać zadania w oparciu o znane algorytmy i umieli tworzyć 

proste modele matematyczne  

 wykazali się znajomością znanych twierdzeń i definicji w szczególności               

dotyczących funkcji liniowej, kwadratowej i związków miarowych                  

w przestrzeni, 

 stosunkowo dobrze radzili sobie z doborem optymalnych sposobów (strategii)       

rozwiązania problemów matematycznych 

 dość często popełniali błędy w argumentowaniu i rozumowaniu, nawet            

w prostych  sytuacjach algebraicznych i geometrycznych. 

 Poziom merytoryczny odpowiedzi uczniów był bardzo zróżnicowany. Obok           

rozwiązań świadczących o wiedzy i umiejętności samodzielnego myślenia, zdarzały 

się odpowiedzi błędne i nielogiczne.  

 Zdarzało się również, że zdający poprawnie analizowali zadanie i zapisywali            

odpowiednie   równania lub układy równań, ale błędy rachunkowe uniemożliwiały im 

rozwiązanie zadania lub prowadziły do niepoprawnych rozwiązań. W niektórych     

rozwiązaniach brakowało krytycznej analizy otrzymanych wyników i oceny ich      

przydatności z perspektywy sytuacji, dla której zbudowano dany model                    

matematyczny. 

Można stwierdzić, że zdający dobrze radzą sobie z zadaniami w których występują         

typowe problemy matematyczne o małym stopniu złożoności. Niestety, zadania                   

niealgorytmiczne, wymagające doboru odpowiedniej strategii rozwiązania oraz           

umiejętności analizowania i interpretowania problemów matematycznych, nadal       

stanowią problem dla większości zdających. 

Cieszyły w związku z tym  rozwiązania przemyślane, pokazujące w sposób jasny               

i czytelny pełne zrozumienie przez zdających problemu. Świadczą o tym rozwiązania  

wszystkich zadań w arkuszu ocenione na maksymalną ilość punktów  (50 pkt) u 120 

zdających egzamin na poziomie rozszerzonym. 
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 Szczegółowe omówienie punktowania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego 

dla poziomu rozszerzonego, zawierające między innymi poprawne odpowiedzi      

znajduje się w opracowaniu zatytułowanym „Egzamin maturalny 2012. Matematyka – 

Poziom rozszerzony. Kryteria oceniania  odpowiedzi”. Materiał ten został opracowany 

przez ekspertów egzaminu maturalnego z matematyki z Centralnej Komisji              

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w czerwcu 2012 r. i jest     

dostępny na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 

http://www.cke.edu.pl/
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VII. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego  

z języka angielskiego po raz pierwszy (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 
28 760 281 10695 139 39 875 

Liceum 

profilowane 
1 438 9 66 - 1 513 

Technikum 9546 43 672 - 10 261 

Liceum 

uzupełniające 
736 1 8 - 745 

Technikum 

uzupełniające 
349 - 4 - 353 

RAZEM 40 829 334 11 445 139 52 747 

 

 W roku 2012 do egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło łącznie 55878 

abiturientów. 

 Po raz pierwszy do egzaminu przystąpiło 41163  abiturientów, a 2995 zdających 

przystąpiło do egzaminu po raz kolejny.  Tegoroczni maturzyści to głównie absolwenci 

liceów ogólnokształcących. Pozostała liczba to absolwenci techników, liceów 

profilowanych, liceów uzupełniających oraz techników uzupełniających. 

 Spośród 1487 uprawnionych, do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka 

angielskiego w sierpniu przystąpiło 1233 osób, z czego 821 po raz pierwszy.  

 11918 abiturientów wybrało język angielski jako przedmiot dodatkowy, z czego 334 

abiturientów wybrało język angielski na poziomie podstawowym, 11445 na poziomie 

rozszerzonym i 139 zdecydowało się zdawać język angielski na poziomie 

dwujęzycznym. Egzamin maturalny dla absolwentów klas dwujęzycznych od roku 2012 

jest zdawany jako przedmiot dodatkowy i ma nową formę.  

 Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdawało 11455 

abiturientów, w tym 812 abiturientów przystąpiło po raz kolejny.  

 7 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka angielskiego dla niewidomych. 

 35 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka angielskiego dla słabowidzących. 

 62 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka angielskiego dla niesłyszących. 

 20 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka angielskiego dla słabosłyszących. 

 Unieważniono prace maturalne z języka angielskiego 33 abiturientom. 

 94 abiturientów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu 

w sesji majowej, zdawało egzamin maturalny w czerwcu, z czego 23 abiturientów 

zdawało egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. 

 6 laureatów i finalistów Olimpiady Języka Angielskiego zostało zwolnionych z 

egzaminu i otrzymało najwyższy wynik z tego przedmiotu. 

Marcin
Tekst maszynowy
112



 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka angielskiego 

zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo 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 
27 795 96,60% 

Liceum 

 profilowane 
1 159 80,09% 

Technikum 8 099 84,80% 

Liceum  

uzupełniające 
427 58,01% 

Technikum uzupełniające 186 52,54% 

RAZEM 37 666 92,18% 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka angielskiego 

zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo nie uzyskali co najmniej 30% 

punktów

 

           Wskaźniki 

           zdawalności   
 

 

Typ szkoły 

Liczba i procent tych, którzy uzyskali 

mniej niż 30% punktów 

Poziom podstawowy 

Liczba Procent 

Liceum 

ogólnokształcące 
977 3,40% 

Liceum  

profilowane 
288 19,91% 

Technikum 1 451 15,20% 

Liceum  

uzupełniające 
309 41,99% 

Technikum 

uzupełniające 
168 47,46% 

RAZEM 3 193 7,82% 

 

 37 666 absolwentów uzyskało nie mniej niż 30% punktów, natomiast 3193 osoby  

nie uzyskały wymaganych do zdania 30% punktów za egzamin. Najwyższą 

zdawalnością wykazali się absolwenci liceów ogólnokształcących, z których na 

poziomie podstawowym tylko 3,40% nie uzyskało 30% punktów.  

 W sesji poprawkowej 54 % zdających uzyskało co najmniej 30% punktów. 

 

                                                 

 Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2012 roku przystąpili po raz pierwszy do 5 egzaminów 

obowiązkowych. 
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Strona 4 z 21 

 

 Najniższą zdawalnością wykazali się absolwenci liceów i techników uzupełniających. 

W tych typach szkół odpowiednio 41,99% i 47,46% absolwentów nie uzyskało 30% 

punktów. 

 

2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI  ŁATWOŚCI 

Poziom podstawowy 
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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 - - 

Trudne 0,2-0,49 1.4 1 

Średnio łatwe 0,5-0,69 
1.1,1.2,2.3,3.2,3.4,3.5,4.4,4.5,5.1,5.3,6.1,6.3,7_inf1, 

7_popr,8_inf4,8_bog,8_popr 
17 

Łatwe 0,7-0,89 

1.3,1.5,2.1,2.2,2.4,2.5,3.1,3.3,4.1,4.2,4.3,4.6,4.7,5.2, 

5.4,5.5, 5.6,6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,7_inf2,7_inf3, 

7_inf4,8_inf1,8_inf2,8_inf3,8_for 

29 

Bardzo łatwe 0,9-1 - - 

 

 Zdecydowaną większość zadań w arkuszu na poziomie podstawowym stanowiły zadania 

łatwe – 61,7% wszystkich zadań. Zadania średnio łatwe stanowiły ponad 36% , a zadania trudne  

- 2,1%. Arkusz nie zawierał zadań ani bardzo trudnych, ani bardzo łatwych. 

     W części Rozumienie słuchanego tekstu zadanie 1. okazało się zadaniem średnio łatwym 

(łatwość 0,64) i było zadaniem najtrudniejszym w tej części egzaminu. Polegało ono na 

wysłuchaniu dialogu i stwierdzeniu, które z podanych zdań są zgodne z jego treścią, a które nie. 

Najtrudniejsze okazało się zadanie 1.4 (łatwość 0,35), w którym zdający wybierali odpowiedź 

oczywistą z punktu widzenia ogólnej znajomości geografii, ale niezgodną ze słuchanym 

tekstem.  Pozostałe zadania cząstkowe to zadania  średnio łatwe i łatwe. Zarówno tematyka, jak 

i użyte słownictwo nie powodowały u zdających problemów ze zrozumieniem usłyszanych 

wypowiedzi. 

Zadanie 2. okazało się najłatwiejszym zadaniem w całym arkuszu - łatwość 0,77. Polegało ono 

na wysłuchaniu pięciu wiadomości i przyporządkowaniu każdej z nich nagłówka określającego 

główną myśl i podsumowującego jej treść. Zadania cząstkowe okazały się w większości łatwe, 

z wyjątkiem zadania 2.3 (łatwość 0,67).  

Zadanie 3. okazało się średnio łatwe (łatwość 0,67) i polegało na wybraniu jednej z trzech 

odpowiedzi zgodnej z treścią usłyszanego nagrania. Zarówno tematyka – zakupy przez Internet 

– jak i stosunkowo proste słownictwo powodowały, że zdający w większości wykonali to 

zadanie poprawnie.  

     Kolejna część - Rozumienie pisanego tekstu -  składała się z trzech różnych tekstów oraz 

zadań zamkniętych sprawdzających ich zrozumienie. Zadanie 4. było zgodne z zakresem 

tematycznym „Kultura” i opierało się na tekście publicystyczno-informacyjnym prezentującym 

twórczość J.J. Tolkiena. Zadanie to  składało się z siedmiu fragmentów tekstu, do których 

należało dopasować nagłówki określające główną myśl każdego z nich. Zadanie to okazało się 

łatwe (łatwość 0,73). Zadanie cząstkowe 4.1.(łatwość 0,82) okazało  się jednym 

z najłatwiejszych w całym arkuszu. Najtrudniejszymi w tym zadaniu okazały się zadania 

cząstkowe 4.4 i 4.5 (łatwość 0,68) – przyczyną udzielania błędnej odpowiedzi mogło być 

niezrozumienie słów i wyrażeń występujących w dystraktorach oraz tekście (m.in. increased, 

delays, wished, adaptations).   

     Kolejne zadanie w części sprawdzającej Rozumienie pisanego tekstu, zadanie 5. okazało się 

również łatwe (łatwość 0,74). Składało się ono z sześciu zadań cząstkowych i było oparte na 

fragmencie tekstu literackiego. Zadaniem zdającego było zdecydowanie, które z podanych zdań 

są zgodne z treścią tekstu, a które nie (technika „prawda/fałsz”). Zadania cząstkowe mieściły się 

w przedziale łatwości od 0,65 do 0,82, przy czym, o ile zdający nie mieli problemu 
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z określeniem głównej myśli tekstu, o tyle stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje 

sprawiało zdającym problemy. 

Zadanie 6. (łatwość 0,69) składało się z siedmiu zadań cząstkowych. Zdający miał wybrać 

spośród czterech podanych możliwości odpowiedź zgodną z treścią tekstu (typ zadania 

„wielokrotny wybór”). Zadanie to  oparte zostało  na fragmencie tekstu opowiadającego  

o mężczyźnie zarażonym malarią podczas pobytu w Afryce. Tematyka tekstu i słownictwo 

pojawiające się w tekście nie przysporzyły zdającym większych trudności. Dwa zadania 

cząstkowe okazały się średnio łatwe. Najtrudniejsze było zadanie cząstkowe 6.3 (łatwość 0,5), 

polegające na wyselekcjonowaniu informacji o miejscu, w którym narrator został zarażony 

malarią.  

     Część Wypowiedź pisemna składała się z dwóch zadań otwartych. Zadaniem zdających było 

napisanie dwóch różnych tekstów użytkowych: wiadomości i listu do nauczyciela, który jest 

Anglikiem. 

Zadanie 7. okazało się łatwe dla zdających (łatwość 0,74). Polegało ono na napisaniu 

wiadomości do kolegi informującej o odwołaniu meczu. Zdający miał za zadanie napisać, 

dlaczego mecz się nie odbędzie, poprosić o przekazanie tej wiadomości zainteresowanym, a 

także zaproponować sposób wspólnego spędzenia popołudnia. W zadaniu tym nie był określony 

limit słów. Ocenie nie podlegała także forma wypowiedzi. Za przekaz informacji określonych w 

poleceniu można było uzyskać 4 punkty, a za poprawność językową 1 punkt. Najmniejszą 

trudność zdającym sprawiło przekazanie informacji numer 4. (łatwość 0,83), czyli 

zaproponowanie sposobu wspólnego spędzenia popołudnia. Najwięcej  problemów sprawiało 

zdającym przekazanie informacji numer 1. (łatwość 0,64), czyli poinformowanie o odwołaniu 

meczu. Spowodowane to było nieznajomością angielskiego odpowiednika polskiego 

czasownika  „odwoływać” i nieumiejętnością przekazania tej informacji w sposób 

komunikatywny. Wskaźnik łatwości za poprawność językową (łatwość 0,68) może wskazywać 

na fakt, że przekaz informacji często był zakłócony przez błędy językowe (leksykalne i 

gramatyczne).  

Zadanie 8. okazało się dla zdających łatwe (łatwość 0,70). Polegało ono na napisaniu 

dłuższego tekstu użytkowego – listu do nauczyciela, który jest Anglikiem. W treści listu 

zdający miał poinformować o zamiarze zorganizowania spotkania z nauczycielami wraz ze 

wskazaniem miejsca spotkania. Ponadto zdający miał zaprosić na nie nauczyciela i napisać, 

dlaczego zależy mu na jego wizycie. Zadaniem zdającego było też przedstawić pomysł 

przygotowania albumu klasowego i zaproponować nauczycielowi przysłanie zdjęć do tego 

albumu. Poza tym zdający miał poprosić nauczyciela o potwierdzenie przybycia i powinien 

zaoferować pomoc w organizacji jego przyjazdu. 

Zdający mieli najmniej trudności z przekazaniem trzech pierwszych informacji (łatwości 

odpowiednio 0,79, 0,79, 0,76). Największą trudność sprawiło zdającym przekazanie czwartej 

informacji (łatwość 0,69) – część zdających  nie umiała w komunikatywny sposób wyrazić 

prośby o potwierdzenie wykonania zaplanowanej czynności.  

Analiza kryterium bogactwa językowego (łatwość 0,61) wskazuje na niewielkie zróżnicowanie 

struktur gramatycznych oraz mało zróżnicowane słownictwo i frazeologię w ocenianych 

pracach. Analiza kryterium poprawności językowej (łatwość 0,64) w tym zadaniu wskazuje na 

wciąż niezadowalające umiejętności językowe zdających. Duży niepokój musi budzić używanie 

wyrazów niewystępujących w języku angielskim czy też tworzenie wypowiedzi pisemnych 

zupełnie niekomunikatywnych dla odbiorcy. W zakresie formy listu (łatwość 0,72) częstym 

błędem popełnianym przez zdających było pomijanie obligatoryjnych elementów 

charakterystycznych dla listu (np. wstępu czy zwrotu kończącego list). Wielu zdających 

tworzyło wypowiedzi niespójne i nielogiczne, co skutkowało zmniejszeniem liczby punktów w 

kryterium formy. 
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W sumie wśród absolwentów, którzy w województwie mazowieckim w 2012 r. po raz 

pierwszy przystąpili do pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych, zdawalność egzaminu 

pisemnego z języka angielskiego wyniosła 94 %.   

 

Poziom rozszerzony 

Część I 

 

łatwość zadań

0,43

0,34

0,76

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1 2 3

numer zadania

 

łatwość zadań cząstkowych

0
,7

5

0
,5

5

0
,5

8

0
,9

3

0
,4

3

0
,7

3

0
,5

0 0
,5

8 0
,6

5 0
,7

0

0
,8

8

0
,8

9

0
,7

2 0
,7

8

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3_
tre

sc

3_
ko

m

3_
bo

g

3_
po

pr

numer zadania

 

Marcin
Tekst maszynowy
117



 

     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 1.2,1.4 2 

Trudne 0,2-0,49 1.1,2.1,2.2,2.3,2.5 5 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.5,3_popr 2 

Łatwe 0,7-0,89 1.3,2.4,3_tresc,3_kom,3_bog 5 

Bardzo łatwe 0,9-1 - - 

 

 W części I arkusza na poziomie rozszerzonym zadania bardzo trudne i trudne stanowiły 

połowę zadań. 

Zadanie 1. okazało się dla zdających trudne (łatwość 0,43). Polegało ono  

na uzupełnieniu luk wyrazem pochodzącym od wyrazu podanego w nawiasie (słowotwórstwo). 

Aby prawidłowo wykonać zadanie należało zrozumieć kontekst, w którym miał wystąpić 

przekształcony wyraz. Część zdających wpisywała jakikolwiek znany im wyraz mający 

związek z podanym w nawiasie wyrazem. W zadaniu tym wymagano pełnej poprawności 

ortograficznej wpisywanych wyrazów. Najtrudniejszym, także w całym arkuszu,  okazało się 

zadanie cząstkowe 1.4. (łatwość 0,18), w którym należało od przymiotnika  foolish  utworzyć 

rzeczownik foolishness. Najmniej problemów zdającym sprawiło zadanie cząstkowe 1.3. 

(łatwość 0,85), w którym od podanego przymiotnika deep  należało utworzyć czasownik 

deepen.  

Zadanie 2. to zadanie najtrudniejsze w całym arkuszu na poziomie rozszerzonym (łatwość 

0,34). Zdający mieli dokonać przekształcenia zdania wyjściowego tak, aby zachować jego 

znaczenie. Tak, jak w poprzednim zadaniu wymagana była pełna poprawność ortograficzna 

odpowiedzi. Najtrudniejszymi zadaniami cząstkowymi okazały się zadania cząstkowe 2.5. i 2.1. 

(łatwości 0,20 i 0,22), mimo, że dotyczyły zagadnień gramatycznych realizowanych w szkole 

ponadgimnazjalnej.              

W części Wypowiedź pisemna zadanie 3. okazało się łatwe (łatwość 0,76). Zadaniem zdającego 

było wypowiedzenie się w formie pisemnej na jeden z trzech tematów (do wyboru) w formie 

opisu, opowiadania lub rozprawki. W zadaniu tym oceniano następujące elementy: treść, 

kompozycję, bogactwo językowe oraz poprawność językową. Spośród tych czterech kryteriów 

zdający najlepiej radzili sobie z kryterium kompozycji (łatwość 0,84) oraz treści (łatwość 

0,83). Problematyczna okazała się dla zdających realizacja kryterium bogactwa językowego 

(łatwości 0,71) i poprawności językowej (0,66). W zadaniu obowiązywał limit długości tekstu 

(200-250 słów), co oceniano w kryterium kompozycji (czwarte podkryterium). Część zdających 

przekraczała ten limit tworząc wypowiedzi zawierające ponad 300 słów, co skutkowało brakiem 

punktów w kryterium kompozycji. 

Zdecydowana większość zdających wybierała rozprawkę. Wielu zdających miało problem ze 

sformułowaniem tezy lub jej nie formułowało. Dobierane przez zdających argumenty za i 

przeciw były albo nietrafne, albo nie pozostawały w ścisłym związku z tematem. Opis w 

większości prac cechował się albo brakiem pełnej realizacji polecenia – zdający zapominali o 

walorach edukacyjnych lub nie opisywali imprezy masowej, albo też ograniczał się do podania 

zbyt ogólnych informacji o imprezie. Ci spośród zdających, którzy wybierali opowiadanie  

zapominali o jednym z obligatoryjnych elementów polecenia (najczęściej było to przypadkowe 

spowodowanie sytuacji niebezpiecznej dla zawodników), nieprzekonująco przedstawiali 

konsekwencje wydarzenia. Ich prace cechowało niewielkie zróżnicowanie czasów 

narracyjnych, co skutkowało niską punktacją w kryterium bogactwa językowego. 
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Część II 
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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 9.4 1 

Trudne 0,2-0,49 6.4,9.1,9.2,9.3,9.5,9.6 6 

Średnio łatwe 0,5-0,69 4.1,5.2,5.3,5.5,6.5,7.1,7.4,7.5,8.1,8.3,8.4 11 

Łatwe 0,7-0,89 4.2,4.3,4.4,5.4,6.1,6.2,6.3,7.2,7.3,8.2 10 

Bardzo łatwe 0,9-1 4.5,5.1 2 

 

Zadania w Części II arkusza na poziomie rozszerzonym to w większości  zadania średnio 

łatwe (36,6%) i zadania łatwe (33,3%). Reszta zadań w tej części egzaminu to zadania trudne 

(20%), bardzo łatwe (6,6%) i bardzo trudne (3,3%). 

Część Rozumienie słuchanego tekstu składała się z trzech zadań. Zadanie 4. (łatwość 0,78) 

okazało się najłatwiejsze dla zdających w tej części  arkusza egzaminacyjnego. Polegało ono na 

wysłuchaniu wypowiedzi na temat nowego stylu życia narratora i  stwierdzeniu, które z 

podanych zdań są zgodne z jego treścią, a które nie. Jedynie zadanie cząstkowe 4.1 (łatwość 

0,57) okazało się znacznie trudniejsze od pozostałych. 

Zadanie 5. okazało się zadaniem średnio łatwym dla zdających (łatwość 0,68). Wymagało 

ono od zdających wysłuchania wypowiedzi pięciu osób na temat muzyki i dopasowanie zdania 

podsumowującego daną wypowiedź do rozmówcy  (typ zadania – „dobieranie”). Zdający, 

którzy nie zrozumieli całej wypowiedzi, której dotyczyło  zadanie, a jedynie jej fragmenty, nie 

wykonali tego zadania poprawnie. Najłatwiejszym okazało się zadanie cząstkowe 5.1 (łatwość 

0,9), a najtrudniejszym 5.2 (łatwość 0,58). 

Zadanie 6. opierało się na wywiadzie z instruktorką jazdy samochodem. Polegało ono na 

wyselekcjonowaniu usłyszanych informacji i wyborze odpowiedzi zgodnej z treścią zadania 

spośród czterech podanych możliwości. Zadanie składało się z pięciu zadań cząstkowych, z 

których najtrudniejszym okazało się zadanie 6.4. (łatwość 0,33). Najłatwiejsze dla zdających 

okazało się zadanie cząstkowe 6.1. (łatwość 0,82), które dotyczyło przyczyn założenia przez 

bohaterkę wywiadu własnej szkoły nauki jazdy. 

Część Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 

składała się z dwóch zadań dotyczących rozumienia tekstu oraz jednego zadania na 

rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.  

Zadanie 7. okazało się łatwe dla zdających (łatwość 0,7). Podstawę zadania stanowił tekst 

literacki. Wszystkie zadania cząstkowe okazały się średnio łatwe albo łatwe (łatwości z 

przedziału 0,57 – 0,73). Zadaniem cząstkowym, które dla zdających okazało najtrudniejszym to 

zadanie 7.4. (łatwość 0,57), które wymagało wnikliwej analizy fragmentu tekstu i określenia 

właściwej sekwencji wydarzeń.  

Zadanie 8. okazało się średnio łatwe dla zdających (łatwość 0,62). Składało się z czterech 

zadań cząstkowych. Zadaniem zdającego było uzupełnienie luk w tekście podanymi zdaniami 

tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst, który był tekstem popularno-naukowym o właściwym 

zarządzaniu czasem. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasowały do żadnej luki w 

tekście, co wymagało od zdającego wnikliwej analizy związku pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu.  

Ostatnie zadanie poziomu rozszerzonego, zadanie 9., to zadanie średnio łatwe (łatwość 

0,51), ale zarazem najtrudniejsze w  części egzaminu  Rozumienie pisanego tekstu i 

rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. Zadaniem zdającego było rozpoznanie 

różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych i poprawne uzupełnienie luk w tekście. Aby 

poprawnie wykonać zadanie należało wykazać się znajomością składni, konstrukcji 
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gramatycznych oraz słownictwa na poziomie rozszerzonym. Zdający wykazali się 

nieznajomością wyrażenia ‘in length’ oraz mieli problemy z rozróżnieniem znaczenia 

niektórych  wyrazów. Najłatwiejsze zadanie cząstkowe to zadanie 9.5. (łatwość 0,64) 

polegające na uzupełnieniu luki właściwą konstrukcją czasownikową. 

 

3. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA MIARY TENDENCJI 

CENTRALNEJ 

Poziom podstawowy 

 

Parametry statystyczne arkusza  
 

Liczba 

uczniów 

Średni  

wynik w % 
Łatwość 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy 
Mediana Modalna 

40 829 70,90% 0,73 12,15 1,00 50,00 39 48 

 

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

Wynik średni w ujęciu procentowym za arkusz z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym dla całego województwa wynosi 70,90%. Oznacza to, że sytuuje się on dużo 

powyżej progu zaliczenia egzaminu (30%). 

Najwięcej zdających (2 565)  otrzymało wynik 48 punktów (modalna – wynik najczęściej 

występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 39 punktów. Maksymalną liczbę 

punktów uzyskało 2368 zdających. 

 

Rozkład wyników indywidualnych 
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Wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 2 punkty. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym z podziałem na typy szkół 

 

Typ szkoły 
Liczba zdających Średnie wyniki w % 

 

Liceum ogólnokształcące 28 760 78,10% 

Liceum profilowane 1 438 52% 

Technikum 9  546 55,80% 

Liceum uzupełniające 736 38,60% 

Technikum uzupełniające 349 36,30% 

RAZEM 40 829 70,9% 

 

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, liceów uzupełniających, techników oraz 

techników uzupełniających sytuują się poniżej tej średniej. 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat Liczba zdających Średnia w % 

białobrzeski 254 57,74 

ciechanowski 753 66,92 

garwoliński 864 65,75 

gostyniński 388 65,55 

grodziski 596 72,49 

grójecki 681 64,58 

kozienicki 452 62,51 

legionowski 549 69,02 

lipski 248 57,98 

łosicki 168 68,29 

makowski 288 57,87 

miński 993 70,77 

mławski 598 59,22 

nowodworski 361 62,66 

ostrołęcki 218 49,96 

ostrowski 652 61,73 

otwocki 658 74,91 

piaseczyński 760 66,31 

płocki 218 54,91 

płoński 535 67,41 

pruszkowski 610 74,57 

przasnyski 366 61,48 

przysuski 402 57,44 

pułtuski 306 62,80 

radomski 554 65,49 

siedlecki 2 58,00 

sierpecki 481 75,71 
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sochaczewski 736 63,73 

sokołowski 349 68,78 

szydłowiecki 173 69,80 

warszawski 15 173 79,31 

warszawski zachodni 218 64,44 

węgrowski 457 65,47 

wołomiński 886 58,94 

wyszkowski 821 60,72 

zwoleński 183 66,92 

żuromiński 310 60,24 

żyrardowski 438 68,65 

M. Ostrołęka 1 525 64,56 

M. Płock 1 935 68,55 

M. Radom 3 234 67,78 

M. Siedlce 1 436 68,34 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 

 

Dzielnica Liczba zdających Średnia w% 

Warszawa - Bemowo 234 70,72 

Warszawa - Białołęka 112 79;76 

Warszawa - Bielany 1203 78,72 

Warszawa - Mokotów 2454 80,93 

Warszawa - Ochota 986 83,07 

Warszawa - Praga Południe 1539 73,74 

Warszawa - Praga Północ 702 76,30 

Warszawa - Śródmieście 3341 82,20 

Warszawa - Wola 2104 77,78 

Warszawa - Żoliborz 762 77,67 

Warszawa - Rembertów 157 81,04 

Warszawa - Targówek 419 77,83 

Warszawa - Ursus 89 72,55 

Warszawa - Ursynów 630 82,73 

Warszawa - Wawer 181 76,36 

Warszawa - Wilanów 109 83,17 

Warszawa - Włochy 109 74,88 

Wesoła 42 77,31 

 

 Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy.  

 

 

 

 

 

 

Marcin
Tekst maszynowy

Marcin
Tekst maszynowy
123



 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2012 

 

Liczba zdających: 308 180308 180 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 22% 

4% zdających ma wynik w tej klasie, 

96% zdających ma wynik w klasach 

wyższych 

2 bardzo niska 23% - 30% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej 

3 niska 31% - 45% 

12% zdających ma wynik w tej klasie, 

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych 

4 poniżej średniej 46% - 64% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych 

5 średnia 65% - 81% 

20% zdających ma wynik w tej klasie, 

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych 

6 powyżej średniej 82% - 91% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

23% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 60% w niższych 

7 wysoka 92% - 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 wyższych 

klasach, 89% w niższych 

9 najwyższa 100% 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 

96% w niższych 

 

 Korzystanie z tej tabeli polega na przyporządkowaniu uzyskanej średniej liczby 

punktów w ujęciu procentowym odpowiedniemu przedziałowi i odczytaniu nazwy klasy. Jeżeli 

zdający uzyskał 76% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale od 65% do 81% punktów, 

czyli w staninie piątym, co oznacza, że jest to wynik w klasie średniej uzyskany przez ok. 20% 

absolwentów. 40% zdających uzyskało wyższy wynik. Wynik niższy uzyskało również 40%. 

 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. 
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Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

 Dla odczytania właściwego opisu dydaktycznego wyniku szkoły należy 

przyporządkować średnie obliczone dla danej szkoły odpowiedniemu przedziałowi skali. 
 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 12,0 – 25,5 37 3,97 

2 bardzo niska 25,6 – 33,0 66 7,09 

3 niska 33,3 – 43,6 113 12,13 

4 poniżej średniej 43,7 – 52,1  158 16,97 

5 średnia 52,2 – 62,1  186 19,97 

6 powyżej średniej 62,2 – 74,4 158 16,97 

7 wysoka 74,7 – 85,6  112 12,03 

8 bardzo wysoka 85,8 – 91,8  65 6,98 

9 najwyższa 93,1 – 100  36 3,86 
 

 Dla ułatwienia analizy rozkładu wyników w województwie mazowieckim z egzaminu 

maturalnego z języka angielskiego 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 50,0 ostrołęcki 

2 bardzo niska 54,9-57,4 płocki, przysuski 

3 niska 57,9-58,9 makowski, lipski, siedlecki, wołomiński 

4 
poniżej 

średniej 
60,2-62,7 

żuromiński, wyszkowski, przasnyski, 

ostrowski, kozienicki, nowodworski 

5 średnia 63,7-66,1 

Sochaczewski, warszawski zachodni, 

grójecki, M. Ostrołęka, gostyniński, 

radomski, węgrowski 

6 
powyżej 

średniej 
66,3-68,3 

piaseczyński, ciechanowski, zwoleński, 

płoński, M. Radom, łosicki 

7 wysoka 68,6-69,0 
M. Płock, żyrardowski, sokołowski, 

legionowski 

8 bardzo wysoka 70,8-74,6 miński, grodzki,  pruszkowski 

9 najwyższa 75,7-79,3 sierpecki, warszawski 

Z analizy tabeli wynika, że lepsze od pozostałych wyniki uzyskali absolwenci szkół  

z powiatu sierpeckiego oraz warszawskiego. 
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Poziom rozszerzony 

 

Parametry statystyczne arkusza (Część I i II) 

 

Liczba 

uczniów 

Średni 

wynik w % 
Łatwość 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy  
Mediana Modalna 

11 446 67,2% 0,6 9 0,00 50,00 34 34 

 

  

     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 obie 

części arkusza dla całego województwa wynosi 67,2%. 

 Najwyższy wynik – 50 punktów uzyskało 59 zdających. Najwięcej uczniów otrzymało 34  

punkty (modalna – wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 

również 34 punkty. 

 

 

Rozkład wyników indywidualnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych uzyskanych na poziomie 

rozszerzonym. Najwyższy wynik – 50 punktów  (100%) uzyskało na Mazowszu 59 uczniów. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym z podziałem na typy szkół 

 

Typ szkoły Liczba zdających Średnie wyniki w % 

 Liceum ogólnokształcące 10 696 68,21 

Liceum profilowane 66 51,38 

Technikum 672 53,92 

Liceum uzupełniające 8 43,88 

Technikum uzupełniające 4 41,25 

RAZEM 11 446 67,25% 

 

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

w części I i II uzyskany przez zdających wynosi 67,25%. 

 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat Liczba zdających Średnia w % 

białobrzeski 18 58,61 

ciechanowski 150 64,54 

garwoliński 156 60,58 

gostyniński 46 58,76 

grodziski 149 64,59 

grójecki 111 60,64 

kozienicki 88 56,93 

legionowski 122 63,52 

lipski 8 58,25 

łosicki 32 58,91 

makowski 36 53,64 

miński 255 65,95 

mławski 67 60,72 

nowodworski 52 69,29 

ostrołęcki 10 60,20 

ostrowski 138 59,33 

otwocki 165 65,17 

piaseczyński 175 66,75 

płocki 18 57,22 

płoński 103 64,86 

pruszkowski 166 68,13 

przasnyski 52 55,67 

przysuski 40 54,53 

pułtuski 39 64,87 

radomski 100 63,54 

siedlecki 1 25,00 

sierpecki 69 77,65 

sochaczewski 144 68,15 

sokołowski 78 69,47 
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szydłowiecki 28 61,61 

warszawski 6 385 70,21 

warszawski zachodni 26 63,96 

węgrowski 92 65,48 

wołomiński 93 59,97 

wyszkowski 94 62,95 

zwoleński 18 57,72 

żuromiński 42 55,60 

żyrardowski 83 61,72 

M. Ostrołęka 310 65,74 

M. Płock 439 62,99 

M. Radom 789 63,37 

M. Siedlce 459 61,85 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 

 

Dzielnica Liczba zdających wynik średni w % 

Warszawa - Bemowo 33 59,03 

Warszawa - Białołęka 37 54,70 

Warszawa - Bielany 465 72,31 

Warszawa - Mokotów 1 165 69,00 

Warszawa - Ochota 533 71,07 

Warszawa - Praga Południe 515 65,70 

Warszawa - Praga Północ 240 70,25 

Warszawa - Śródmieście 1 682 75,78 

Warszawa - Wola 737 66,90 

Warszawa - Żoliborz 301 70,25 

Warszawa - Rembertów 72 57,24 

Warszawa - Targówek 149 62,93 

Warszawa - Ursus 12 51,00 

Warszawa - Ursynów 303 70,21 

Warszawa - Wawer 60 60,47 

Warszawa - Wilanów 44 56,07 

Warszawa - Włochy 22 56,09 

Wesoła 15 75,33 

 

 

 

 

Na podstawie wyników uzyskanych przez zdających egzamin maturalny z języka 

angielskiego na poziomie rozszerzonym przygotowano skalę staninową, która umożliwia 

przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do odpowiedniej klasy. 
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Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2012 

 

Liczba zdających: 58 761 

Klasa 

 (stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 33% 

4% zdających ma wynik w tej klasie, 

96% zdających ma wynik w wyższych 

klasach. 

2 bardzo niska 34% - 41% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej. 

3 niska 42% - 49% 

12% zdających ma wynik w tej klasie, 

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych. 

4 poniżej średniej 50% - 58% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych. 

5 średnia 59% - 69% 

20% zdających ma wynik w tej klasie, 

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych. 

6 
powyżej 

średniej 
70% - 79% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

23% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 60% w niższych. 

7 wysoka 80% - 86% 

12% zdających ma wynik w tej klasie, 

11% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 87% - 92% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 

4% zdających ma wynik w wyższej klasie, 

89% w niższych. 

9 najwyższa 93% - 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 odpowiedniemu przedziałowi 

i odczytaniu nazwy klasy. 

 

W celu porównania wyników danej szkoły z wynikami uzyskanymi przez zdających 

z innych szkół, przygotowano tabelę staninową dla wyników szkół, biorąc pod uwagę średnie 

liczby punktów w skali procentowej 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 obliczone dla danej szkoły odpowiedniemu przedziałowi skali. 

 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 
Procent szkół 

1 najniższa 1-32,2 21 3,99 

2 bardzo niska 32,3-41,6 37 7,03 

3 niska 41,7-50 66 12,54 

4 poniżej średniej 50,1-56,3 90 17,11 

5 średnia 56,4-63,5 106 20,15 

6 powyżej średniej 63,6-70,1 89 16,92 

7 wysoka 70,2-77 64 12,16 

8 bardzo wysoka 77-84 38 7,22 

9 najwyższa 84,1-96 15 2,85 

 

 

 

 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

Stanin/ 

klasa 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Powiaty 

1 najniższa 25 siedlecki 

2 bardzo niska 53,6 – 55,7 
makowski, przysuski, żuromiński, 

przasnyski  

3 niska 56,9 – 58,6 
kozienicki, płocki, zwoleński, lipski, 

białobrzeski  

4 poniżej średniej 58,8 – 60,7 

gostyniński, łosicki, ostrowski, 

wołomiński, ostrołęcki, grójecki, 

garwoliński, mławski 

5 średnia 61,6 – 63,5 

szydłowiecki, żyrardowski,  

M. Siedlce, wyszkowski, M. Płock,  

M. Radom, radomski, legionowski 

6 
powyżej 

średniej 
64 – 65,5 

warszawski zachodni, ciechanowski, 

grodziski, pułtuski, płoński, otwocki, 

węgrowski 

7 wysoka 65,7 – 68,1 
M. Ostrołęka, miński, piaseczyński, 

sochaczewski, pruszkowski  

8 bardzo wysoka 69,3 – 70,2  nowodworski, sokołowski, warszawski 

9 najwyższa 77,7 sierpecki 
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Poziom dwujęzyczny 
 

Parametry statystyczne arkusza (Część I i II) 
 

Liczba 

uczniów 

Średni 

wynik 

w % 

Łatwość 
Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy 
Mediana Modalna 

139 74,09 0,74 6,34 23,00 57,00 45,00 41,00 

 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie dwujęzycznym zdający mogli otrzymać 

maksymalnie 60 punktów (100%). Uzyskana średnia liczba punktów w ujęciu procentowym za 

arkusz na poziomie dwujęzycznym dla całego województwa wynosi 74,09%. 

Najniższy wynik to 23 pkt, a najwyższy 57 pkt. Najwięcej uczniów otrzymało 

41 punków (modalna – wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) 

to 45 punktów. 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 W sumie wśród absolwentów, którzy w województwie mazowieckim w 2012 r. po raz 

pierwszy przystąpili do pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych, zdawalność 

egzaminu pisemnego z języka angielskiego wyniosła 94 %.   

 Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i na poziomie 

rozszerzonym okazał się dużo łatwiejszy dla absolwentów liceów ogólnokształcących,  

niż dla absolwentów liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników oraz 

techników uzupełniających. 

 Wyniki osiągnięte przez zdających na poziomie rozszerzonym świadczą o tym, ze wybór 

języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na tym poziomie był przemyślaną 

decyzją. 

 Część zdających miała  trudności: 

1. ze zrozumieniem poleceń do zadań zamkniętych, co powodowało wybór więcej niż 

jednej odpowiedzi lub ich brak; 

2. z przekazaniem informacji w zadaniach otwartych na poziomie podstawowym 

ze względu na ubogi zakres słownictwa, nieporadny styl,  budowanie wypowiedzi 

niekomunikatywnych oraz dużą ilość popełnianych błędów językowych; 

3. z samodzielnym formułowaniem wypowiedzi pisemnych, przy czym, jak co roku, 

pojawiały się nieudolne próby odtwarzania tekstów wyuczonych na pamięć lub nie na 

temat; 

4. ze znajomością reguł tworzenia form wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym 

(w szczególności dotyczy to  opowiadania i opisu) – w kryterium  treści i kompozycji. 

     Nieliczni zdający pisali prace językowo zupełnie niezrozumiałe z powodu używania słów i 

wyrażeń nie występujących w języku angielskim (tworzyli nowe wyrazy) lub pisali prace 

nieczytelnie, co znacznie utrudniało sprawdzenie i ocenienie zadań otwartych. Część zdających 

pisała prace ołówkiem, co jest niedozwolone.  

     Zdający pisali prace niesamodzielnie - w roku 2012 unieważniono z tego powodu egzamin 

pisemny z języka angielskiego wyjątkowo dużej liczbie zdających (33).  
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VIII. 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 

poziom 

dwujęzyczny 

Liceum ogólnokształcące 1440 267 256 5 1968 

Liceum profilowane 275 7 7 0 289 

Liceum uzupełniające 524 0 1 0 525 

Technikum 1304 30 14 0 1348 

Technikum uzupełniające 80 0 1 0 81 

RAZEM 3623 304 279 5 4211 

 

 W 2012 roku egzamin maturalny z języka rosyjskiego odbył się w 548 szkołach 

Mazowsza. Do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego przystąpiło 4410 abiturientów, 

co stanowiło 9,26% całej populacji maturzystów w województwie mazowieckim. 

W tej liczbie mieści się 4211 abiturientów, którzy przystąpili do egzaminu po raz 

pierwszy. 

 

 Tegoroczni abiturienci to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących (1968), 

techników (1348), liceów uzupełniających (525) i liceów profilowanych (289). 

 

 3623 abiturientów wybrało język rosyjski jako przedmiot obowiązkowy na poziomie 

podstawowym. 

 

 583 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 304, a na poziomie rozszerzonym 279 absolwentów 

(piszących egzamin po raz pierwszy). 

 

 3 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka rosyjskiego dla słabo widzących, 1 –

dla niesłyszących. 

 

 5 abiturientów zdawało język rosyjski jako przedmiot dodatkowy na poziomie 

dwujęzycznym. 

 

 Do sesji w terminie dodatkowym (czerwiec) przystąpiło 2 abiturientów.  

 

 4 absolwenci są laureatami, a 2 – finalistami Olimpiady Języka Rosyjskiego. 

 

 124 abiturientów było uprawnionych do zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu. 

Do egzaminu przystąpiło 105 abiturientów: 23 po raz kolejny, 82 po raz pierwszy.  
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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 1363 95%  

Liceum profilowane 257 93%  

Liceum uzupełniające 455 87%  

Technikum  1127 86%  

Technikum uzupełniające 54 68% 

RAZEM  3256 90% 

 

 3256 absolwentów (90%) uzyskało na poziomie podstawowym nie mniej niż 30% 

punktów. 

 Wynik 30% i więcej uzyskało 95% absolwentów liceów ogólnokształcących, 93%  

absolwentów liceów profilowanych, 87% absolwentów liceów uzupełniających, 86% 

absolwentów techników, 68% absolwentów techników uzupełniających.  

 Najsłabiej na poziomie podstawowym zdawali absolwenci techników uzupełniających. 

Tylko 68% uzyskało wynik 30% i więcej.  

 W sierpniowej sesji poprawkowej  wynik 30% i więcej uzyskało 49 absolwentów 

zdających po raz pierwszy, tzn. że zdawalność wyniosła 60%. 
 

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 77 5%  

Liceum profilowane 18 7% 

Technikum  69 13% 

Liceum uzupełniające 177 14% 

Technikum uzupełniające 26 33% 

RAZEM  367 10% 

 

 367 absolwentów (10%) nie uzyskało 30% punktów koniecznych do zaliczenia egzaminu. 

 Najsłabsze wyniki na poziomie podstawowym osiągnęli abiturienci techników 

uzupełniających, w których aż 33% zdających nie uzyskało 30% punktów. 

 W sierpniowej sesji egzaminacyjnej 33 absolwentów zdających po raz pierwszy 

nie uzyskało 30% punktów koniecznych do zaliczenia egzaminu. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

*dane tabeli dotyczą absolwentów z 2012 roku zdających  5 egzaminów obowiązkowych 
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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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Stopień trudności 
Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań 

Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 – 0 

Trudne 0,2-0,49 1.1; 1.3.; 5.4.; 7 popr  4 

Średnio łatwe 0,5-0,69 

1.2.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 

3.5.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.5.; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 

5.5.; 5.7.; 6.2.; 7_inf1; 7_inf4; 8_inf1; 8_inf2; 

8_inf3; 8_inf4; 8_popr 

28 

Łatwe 0,7-0,89 
1.5.; 2.1.; 4.6.; 4.7.; 5.6.; 6.1.; 6.3.; 6.4.; 6.5.; 

6.6.; 7_inf2; 7_inf3; 8_bog 
13 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.4.; 8_for 2 

 

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

wskaźnik łatwości zadań arkusza – 0,65). 

Większość zadań w arkuszu na poziomie podstawowym okazała się średnio łatwa 

i łatwa. Zadania te stanowiły 87,2% wszystkich zadań w arkuszu. Zadania trudne stanowiły 

8,5%, zadania bardzo łatwe – 4,3%. Nie było zadań bardzo trudnych. 

 

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

średnio łatwe.  

Zadanie 1 polegające na wysłuchaniu tekstu o nietypowym tramwaju, a następnie 

na zaznaczeniu w tabeli, które ze zdań jest zgodne z treścią tekstu (Prawda), a które nie 

(Fałsz), było dla zdających średnio łatwe (łatwość 0,59). Najtrudniejsze dla zdających okazały 

się zadania cząstkowe 1.1. i 1.3. (łatwość: 0,26; 0,32), w których trzeba było znaleźć 

w wysłuchanym tekście informacje, kto był pomysłodawcą niezwykłego tramwaju 

i czy trzeba było płacić za przejazd. Pozostałe zadania cząstkowe były średnio łatwe (zadanie 

1.2.), łatwe (zadanie 1.5.) i bardzo łatwe (zadanie 1.4.).  

Zadanie 2 polegało na wysłuchaniu 5 porad dla turystów i dopasowaniu do każdej z nich 

nagłówka. Zadanie to również okazało się dla zdających średnio łatwe (łatwość 0,63), mimo 

tego, iż technika „dobieranie”, zwłaszcza w słuchaniu bywa trudna, gdyż niewłaściwe 

dobranie jednego nagłówka może pociągnąć za sobą kolejne błędy. Najłatwiejsze okazało się 

dla zdających zadanie cząstkowe 2.1. (łatwość 0,72). 

Zadanie 3, polegające na wysłuchaniu wywiadu z japońską łyżwiarką, a następnie 

wyselekcjonowaniu informacji, również okazało się dla zdających średnio łatwe (łatwość 

0,64). Wszystkie zadania cząstkowe miały podobną łatwość (0,60–0,67).  

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

łatwość 0,67, zadanie 5 – łatwość 0,60) i łatwe (zadania 6 – łatwość: 0,75).  

Zadanie 4 wymagało od zdających przeczytania tekstu o oryginalnych prezentach 

i dopasowania do każdej części tekstu właściwego nagłówka. Zadania cząstkowe 4.1. – 4.5. 

były dla piszących średnio łatwe (łatwość: 0,57; 0,67; 0,66; 0,62), zadanie 4.6. i 4.7. – łatwe 

(łatwość: 0,75 i 0,79). 

Zadanie 5, skonstruowane do tekstu o festiwalach moskiewskich, było zadaniem 

wielokrotnego wyboru tj. zdający wybierali spośród czterech informacji jedną zgodną 

z tekstem. Sprawdzało ono umiejętność wyselekcjonowania informacji. Wśród zadań 

cząstkowych najtrudniejsze dla zdających było zadanie 5.4. (łatwość 0,40). Być może 

trudność wynikała z niezbyt uważnego czytania tekstu, co spowodowało, że zdający, czytając 

fragment o festiwalu „Retromotor”, nie zauważyli, że w jego końcowej części jest wzmianka 

o możliwości kupna starych patefonów, odbiorników radiowych i części zapasowych. 
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Możliwe, że zdający tak się zasugerowali charakterem festiwalu, że wybierali dystraktory 

dotyczące motoryzacji. 

Zadanie 6, skonstruowane do tekstu o niewidomym proszącym o wsparcie, sprawdzało 

umiejętność stwierdzenia, czy zdania zawierają określone informacje. Zadanie to zawierało 

zadania cząstkowe łatwe i średnio łatwe. Najtrudniejsze okazało się zadanie 6.2. (łatwość 

0,62). Prawdopodobnie część zdających nieuważnie przeczytała zdanie 6.2. i dlatego uznała je 

za prawdziwe, chociaż w tekście jest mowa tylko o tym, co było napisane na tabliczce leżącej 

obok niewidomego. 

W części Wypowiedź pisemna zadanie 7 polegało na zredagowaniu wiadomości 

do kolegi w Rosji, w której zdający podzieli się informacjami na temat kursu prawa jazdy. 

Zdający napisze o tym, co zadecydowało, że zapisał się na ten kurs, jak często odbywają się 

zajęcia. Następnie powie, co sądzi o swoim instruktorze jazdy i opisze wrażenia 

z samodzielnej jazdy samochodem. Zadanie to okazało się średnio łatwe dla piszących 

(łatwość 0,65). Największą trudność sprawiło kryterium poprawności językowej (łatwość 

0,43) i informacja 4. 

Zadanie 8. polegało na napisaniu listu prywatnego do koleżanki z Rosji, w którym 

zdający miał poinformować o przyczynach wyprowadzki z mieszkania rodziców 

i zamieszkania w samodzielnym mieszkaniu. Zdający miał także opisać nowe mieszkanie, 

poprosić o radę dotyczącą urządzenia jednego z pomieszczeń, następnie wyjaśnić, co mu się 

podoba w samodzielnym życiu, a co stanowi dla niego problem. W liście miała się znaleźć 

także informacja o tym, jak przeprowadzka wpłynęła na relacje z rodzicami i zaproszenie 

rosyjskiej koleżanki do nowego mieszkania. 

Zadanie to okazało się trudne dla zdających (łatwość 0,47). Można zauważyć wyraźną 

różnicę między wskaźnikami łatwości zadań cząstkowych sprawdzających umiejętność 

przekazania informacji (łatwość – 0,52; 0,61; 0,56; 0,59) i umiejętność tworzenia tekstu 

w określonej formie (0,49), a pozostałymi umiejętnościami sprawdzanymi w tym zadaniu: 

znajomością i stosowaniem środków leksykalno-gramatycznych (bogactwo językowe – 

łatwość 0,41, poprawność językowa – łatwość 0,31).  

Chociaż forma listu prywatnego jest znana zdającym, mimo to nie ustrzegli się błędów. 

Maturzyści nie mieli problemów z napisaniem wstępu oraz zwrotu grzecznościowego 

rozpoczynającego list, natomiast zakończenie często było pomijane, a zdający 

po zrealizowaniu ostatniej informacji od razu przechodzili do zwrotu grzecznościowego 

kończącego list. 

Dużą trudność sprawiało zdającym także 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.  
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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 2.2.; 2.3.; 2.5.;  3 

Średnio łatwe 0,5-0,69 
1.1.; 1.4.; 2.1.; 2.4.; 3_bog; 

3_popr 
6 

Łatwe 0,7-0,89 
1.2.; 1.3.; 1.5.; 3_treść; 

3_kom;  
5 

Bardzo łatwe 0,9-1 – 0 
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Zadania w części I arkusza na poziomie rozszerzonym, sprawdzające umiejętność 

stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, okazały się średnio łatwe (zadanie 1 – 

łatwość 0,67) i trudne (zadanie 2 – łatwość: 0,40), wypowiedź pisemna (zadanie 3) była łatwa 

dla piszących (łatwość 0,74).  

Jeśli weźmiemy pod uwagę zadania cząstkowe tej części arkusza na poziomie 

rozszerzonym, to 78,57% wszystkich zadań stanowiły zadania średnio łatwe i łatwe. Zadania 

trudne stanowiły 21,43%. 

 

Zadanie 1. polegało na uzupełnieniu tekstu wyrazami z podanego zestawu, które należało 

wpisać w odpowiedniej formie, tak by tekst stanowił logiczną i spójną całość. Wymagana 

była pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Dwa zadania 

cząstkowe (1.1.; i 1.4.) były dla zdających średnio łatwe (łatwość: 0,67; 0,51). Trzy zadania 

cząstkowe (1.2.; 1.3.; 1.5. były łatwe (łatwość: 0,70.; 0,76; 0,71.).  Najtrudniejsze 

dla piszących okazało się zadanie 1.4. (łatwość: 0,25). W zadaniu 1.4. należało użyć 

czasownika „хотеть” w 3 osobie l.poj. (государство хочет). 

Zadanie 2. polegało na uzupełnieniu tekstu wyrażeniami podanymi w nawiasach w języku 

polskim, które należało przetłumaczyć na język rosyjski. W tym zadaniu również wymagana 

była pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna. Zdający mieli duże problemy 

z zadaniami cząstkowymi 2.2., 2.3. i 2.5. Okazały się one dla piszących trudne (łatwość: 0,29; 

0,22 i 0,27). W zadaniu cząstkowym 2.2. należało przetłumaczyć wyrażenie oznaczające 

przyczynę „z przyzwyczajenia”. Niektórzy zdający mieli problemy z wyborem 

odpowiedniego przyimka, lub nie znali tego połączenia, w którym należało użyć przyimka 

„по” i rzeczownika „привычка” w celowniku l. poj. (по привычке). W zadaniu cząstkowym 

2.3. należało przetłumaczyć wyrażenie „wielkiego poety” stojące po słowie памятник. 

Słowo to narzuca użycie po nim słów w celowniku (памятник великому поэту). W zadaniu 

cząstkowym 2.5. należało przetłumaczyć wyrażenie „przyjaźnią się”. Wielu piszących 

nie pamiętało, że czasownik ten w języku rosyjskim nie jest zwrotny (дружат). 

Najłatwiejsze okazało się zadanie cząstkowe 2.1. (łatwość 0,66), w którym zdający mieli 

przetłumaczyć przysłówek «głośniej”.  

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

(rozprawka/opis/opowiadanie). Zadanie to okazało się łatwe dla zdających (łatwość 0,76) 

W temacie pierwszym należało w formie rozprawki przedstawić z punktu widzenia 

konsumenta plusy i minusy akcji promocyjnych „Noc zakupów” organizowanych w centrach 

handlowych.  

Temat drugi – opis akcji promującej zdrowy styl życia, która ze względu na atrakcyjną 

formę i różnorodne treści cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rówieśników 

zdającego. 

W temacie trzecim należało napisać opowiadanie o wydarzeniu, które miało miejsce 

w ogrodzie zoologicznym i spowodowało, że zdający zaangażował się w prace na rzecz 

pomocy zwierzętom. 

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: 0,86, 0,84), 

a najniżej oceniona została poprawność językowa (łatwość 0,58). Błędy gramatyczne, 

ortograficzne i interpunkcyjne były częstym zjawiskiem we  pracach zdających. 
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Poziom rozszerzony 

 

Część II 
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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 – 0 

Trudne 0,2-0,49 – 0 

Średnio łatwe 0,5-0,69 
5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 8.3.; 

8.4.; 8.5.; 9.6. 
8 

Łatwe 0,7-0,89 

4.3.; 4.5.; 5.1.; 5.2.; 5.4.; 

6.3.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 

8.1.; 8.2.; 9.1.; 9.2.; 9.3.; 

9.4.; 9.5. 

17 

Bardzo łatwe 0,9-1 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.5.; 6.5. 5 
 

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

łatwa. Zadania łatwe stanowiły 56,67 %, zadania średnio łatwe – 26,67%, zadania bardzo 

łatwe – 16, 66%. Nie było zadań trudnych i bardzo trudnych. 

Zadania części - Rozumienie ze słuchu – okazały się dla zdających łatwe (łatwość: 0,86; 

0,79; 0,75). 

Zadanie 4. (prawda/fałsz) zostało skonstruowane do tekstu o miejscach w Moskwie, które 

warto zobaczyć. Zadanie zdającego polegało na wysłuchaniu tekstu i stwierdzeniu, czy tekst 

zawiera określone informacje. Było to zadanie łatwe dla piszących (łatwość 0,86). Trzy 

zadania cząstkowe (4.1., 4.2. i 4.4) były bardzo łatwe, miały wskaźnik łatwości powyżej 0,9, 

natomiast zadania 4.3. i 4.5. okazały się łatwe dla piszących (łatwość; 0,72 i 0,80.  

Zadanie 5 (wielokrotnego wyboru), skonstruowane na bazie tekstu o krokodylu, który 

pojawił się w Wołdze, okazało się dla piszących łatwe. Zadania cząstkowe 5.1., 5.2. i 5.4. 

były łatwe dla piszących (łatwość: 0,77, 0,89 i 0,71), zadanie 5.3.  było średnio łatwe  (0,66), 

a zadanie  5.5. – bardzo łatwe (łatwość 0,94). 

Zadanie 6 (dobieranie), skonstruowane do tekstu z radami dotyczącymi etykiety 

korzystania z telefonu komórkowego, również okazało się łatwe. Najłatwiejsze było zadanie 

cząstkowe 6.5. (łatwość 0,94), najtrudniejsze –  zadania 6.1. i 6.4. (łatwość 0,66). Zadanie 6.1. 

dotyczy fragmentu, w którym autor ostrzega przed korzystaniem z telefonu podczas jazdy 

samochodem. Część zdających nie dobrała do niego nagłówka F. (Соблюдайте правила 

безопасности). Zadanie 6.4. dotyczy fragmentu o tym, że niegrzecznie jest czytać spis 

telefonów lub informacje tekstowe w cudzym telefonie. Piszący mieli kłopoty 

z dopasowaniem do tej rady nagłówka D. (Придержите своё любопытство). 

Zadania w części Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-

gramatycznych okazały się dla zdających łatwe (zadanie 7 – łatwość: 0,81 i zadanie 9 – 

łatwość 0,78) i średnio łatwe (zadanie 8 – łatwość 0,69) 

Zadanie 7. (wielokrotnego wyboru) zostało skonstruowane na podstawie  tekstu o 

bohaterach reklam rosyjskich. Wszystkie zadania cząstkowe były dla zdających łatwe 

(łatwość: 0,74; 0,73; 0,88; 0,89).  

Zadanie 8. zostało skonstruowane do tekstu o problemach, które muszą rozwiązać 

organizatorzy olimpiady w Soczi w 2014 r.. Zdający otrzymali tekst, z którego usunięto 5 

zdań. Ich zadanie polegało na uzupełnieniu luk odpowiednio dobranymi zdaniami wybranymi 

spośród 6 zdań podanych pod tekstem. Bez trudu poradzili sobie z dopasowaniem 

odpowiednich zdań do luk (łatwość: 0,86. 0,74, 0,69, 0,54, 0,63).  

Zadanie 9. polegało na rozpoznaniu struktur leksykalno-gramatycznych w podanym 

kontekście i poprawnym uzupełnieniu tekstu na temat ratowania życia ofiar katastrofy 

samochodowej. Najtrudniejsze w zadaniu 9. okazało się zadanie cząstkowe 9.6. (łatwość 
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0,61), w którym o poprawnym rozwiązaniu decydowała wiedza o tym, jakim przypadkiem 

rządzi czasownik „нуждаться” i umiejętność znalezienia wśród czterech form zaimka 

„она” tej, która jest w tym przypadku. Pomocą dla piszących były poprzedzające lukę 

przyimek «в».  

 

 

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 

3623 29,8 59,6 0,65 11,15 50,00 4,00 30,00 30,00 

 

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 59,6%. 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 39 zdających. Wynik najniższy (4 punkty) uzyskał 1 zdający. Wynik ucznia 

środkowego (mediana) wynosi 30 i jest nieco wyższy od średniej liczby punktów za zadania 

arkusza na poziomie podstawowym. Wynik najczęściej się powtarzający (modalna) wynosi 

30 i jest nieco wyższy od średniej liczby punktów. Odchylenie standardowe wynosi 11,15 

punktu, co oznacza, że przy średniej równej 29,8 punktu większość zdających uzyskała 

wyniki w granicach od 18,65 do 40,95 punktu. 

 

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 

 

Typ szkoły Liczba zdających Średni wynik w ujęciu % 

Liceum ogólnokształcące 1 440 70,0 

Liceum profilowane 275 59,1 

Liceum uzupełniające 524 51,7 

Technikum 1 304 52,5 

Technikum uzupełniające 80 40,4 

Razem 3 623 59,6 

 

Wynik średni w ujęciu procentowym uzyskany przez absolwentów 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. 
 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średnia 

w % 
Powiat 

Liczba 

zdających 

Średnia 

w % 

białobrzeski 39 59,92 pruszkowski 31 54,13 

ciechanowski 145 59,30 przasnyski 135 57,61 

garwoliński 266 62,68 przysuski 12 45,50 

gostyniński 1 43,00 pułtuski 109 60,04 

grodziski 47 56,83 radomski 16 54,88 

grójecki 93 54,94 sierpecki 28 37,86 

kozienicki 24 55,83 sochaczewski 42 45,76 

legionowski 41 66,51 sokołowski 211 60,03 

lipski 19 48,26 warszawski 504 67,23 

łosicki 127 58,84 warszawski zachodni 10 60,30 

makowski 98 59,04 węgrowski 207 55,56 

miński 140 61,37 wołomiński 132 57,84 

mławski 72 57,44 wyszkowski 49 47,22 

nowodworski 26 60,96 zwoleński 15 63,87 

ostrołęcki 50 31,98 żuromiński 13 39,00 

ostrowski 41 64,02 żyrardowski 61 56,97 

otwocki 46 57,78 M. Ostrołęka 45 49,04 

piaseczyński 37 48,08 M. Płock 94 56,52 

płocki 31 62,13 M. Radom 61 56,66 

płoński 255 70,54 M. Siedlce 250 57,40 

Razem 3623 59,57 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 
 

Dzielnica Liczba zdających Średnia w % 

Warszawa - Bemowo 6 44,50 

Warszawa - Białołęka 5 71,00 

Warszawa - Bielany 19 71,79 

Warszawa - Mokotów 38 80,47 

Warszawa - Ochota 36 67,08 

Warszawa - Praga Południe 94 59,77 

Warszawa - Praga Północ 55 61,82 

Warszawa - Śródmieście 109 61,68 

Warszawa - Wola 35 72,57 

Warszawa - Żoliborz 5 62,20 

Warszawa - Targówek 57 73,72 

Warszawa - Ursus 5 77,60 

Warszawa - Ursynów 14 69,00 

Warszawa - Wawer 9 87,56 

Warszawa - Wilanów 10 95,10 

Warszawa - Włochy 3 76,67 

Warszawa-Wesoła 4 77,00 

Razem dla dzielnicy 504 67,23 

 

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 2012 

 

Liczba zdających w skali kraju – 13439 osób 

Stanin 

(klasa) 
Nazwa klasy 

wyniki  

na świadectwie 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 20% 

4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych 

klasach. 

2 bardzo niska 21% - 27% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej. 

3 niska 28% - 38% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych. 

4 poniżej średniej 39% - 51% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych. 

5 średnia 52% - 67%  

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych. 
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6 powyżej średniej 68% - 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% - 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 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 16,5% - 24,0% 22 4,01 

2 bardzo niska  26,0% - 34,00% 40 7,30 

3 niska 34,2% - 42,6% 66 12,04 

4 poniżej średniej 43,0% - 52,7% 93 16,97 

5 średnia 52,8% - 62,3% 110 20,07 

6 powyżej średniej 62,4% - 74,7% 93 16,97 

7 wysoka 74,9% - 87,0% 65 11,86 

8 bardzo wysoka 87,5% - 94,0% 38 6,93 

9 najwyższa 95,0% - 100,00% 21 3,83 
 

 
 

Różnica między najwyższą (100%) a najniższą (16,5%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w szkołach wynosi 83,5%, czyli jest bardzo wysoka. 
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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 31,98% -37,9% ostrołęcki, sierpecki 

2 bardzo niska 39,00% - 45,5% żuromiński, gostyniński, przysuski 

3 niska 45,76% - 49,0% 
sochaczewski, wyszkowski, 

piaseczyński, lipski, M. Ostrołęka 

4 poniżej średniej 54,13% - 56,5% 
pruszkowski, grójecki, radomski, 

węgrowski, kozienicki, M. Płock 

5 średnia 56,66% - 57,84% 

M. Radom, grodziski, żyrardowski, 

mławski, M. Siedlce, przasnyski, 

otwocki, wołomiński 

6 
powyżej 

średniej 
58,84% - 60,0% 

łosicki, makowski, ciechanowski, 

białobrzeski, pułtuski, sokołowski 

7 wysoka 60,30% - 62,7% 
warszawski zachodni, nowodworski, 

miński, płocki, garwoliński  

8 bardzo wysoka 63,87% -64,0%  zwoleński, ostrowski, legionowski 

9 najwyższa 67,23% - 70,5% warszawski, płoński 

 

Z analizy tabeli wynika, że różnica między najwyższą (70,5%), a najniższą (31,98%), 

wartością średniej w ujęciu procentowym dla powiatów wynosi 38,52%.  

Najlepsze wyniki uzyskali absolwenci szkół z powiatu warszawskiego i płońskiego. 
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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 37 74 0,80 9 50 7 39 43 

 

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 74,0% i jest wyższy od średniego wyniku za arkusz 

na poziomie podstawowym. Najwyższy uzyskany wynik jest równy maksymalnej liczbie 

punktów i został uzyskany przez 11 zdających. Wynik najniższy (7 pkt.) uzyskał 1 zdający. 

Wynik ucznia środkowego (mediana) wynosi 39,0 (78%). Wynik najczęściej się powtarzający 

(modalna) wynosi 43,0 punktu (86%). Oba wyniki są wyższe od średniej liczby punktów. 

Odchylenie standardowe wynosi 9 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 37 punktów 

większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 28 do 46 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 256 76,39 

Liceum profilowane 7 52,86 

Liceum uzupełniające 1 39,00 

Technikum 14 64,29 

Technikum uzupełniające 1 28,00 

Razem 279 74,04 
 

Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez absolwentów liceów 

ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym 
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jest nieco wyższy od średniego wyniku dla województwa. W liceach profilowanych, 

uzupełniających, technikach i technikach uzupełniających wynik ten jest niższy. 
 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat 
Liczba 

zdających 
Średnia w % 

białobrzeski 2 50,50 

ciechanowski 7 60,86 

garwoliński 22 67,05 

grodziski 2 95,50 

grójecki 9 65,78 

legionowski 1 77,00 

łosicki 7 76,14 

makowski 7 66,71 

miński 2 64,50 

ostrowski 1 55,00 

otwocki 5 73,60 

płocki 1 80,00 

płoński 14 81,21 

pruszkowski 3 59,67 

przasnyski 3 53,67 

przysuski 1 49,00 

radomski 1 84,00 

sochaczewski 2 90,50 

sokołowski 10 61,00 

warszawski 141 79,48 

warszawski zachodni 3 50,67 

węgrowski 1 69,00 

wołomiński 3 88,33 

M. Ostrołęka 5 69,80 

M. Płock 3 79,33 

M. Radom 3 80,67 

M. Siedlce 20 62,05 

Razem 279 74,04 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 
 

Dzielnica 
Liczba 

zdających 

Średnia 

w %  
Dzielnica 

Liczba 

zdających 

Średnia 

w %  

Warszawa-Bemowo 1 60,00 Warszawa - Wola 22 82,32 

Warszawa-Białołęka 1 53,00 Warszawa - Żoliborz 4 78,25 

Warszawa - Bielany 4 59,25 Warszawa - Targówek 17 75,59 

Warszawa - Mokotów 27 73,85 Warszawa - Ursus 1 62,00 

Warszawa - Ochota 3 91,00 Warszawa - Ursynów 3 76,67 

Warszawa - Praga Płd. 10 80,60 Warszawa - Wawer 9 93,00 

Warszawa - Praga Płn. 8 72,88 Warszawa-Wilanów 8 93,63 

Warszawa - Śródmieście 22 83,86 Warszawa-Włochy 1 68,00 

Razem 141 79,48 
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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 2012  
 

 Liczba zdających w skali kraju – 1143 osoby 

Stanin 

(Klasa) 
Nazwa klasy 

wyniki  

na świadectwie 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 40% 

4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych 

klasach. 

2 bardzo niska 41% - 50% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej. 

3 niska 51% - 59% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych. 

4 poniżej średniej 60% - 70% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych. 

5 średnia 71% - 81% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych. 

6 powyżej średniej 82% - 89% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 60% w niższych. 

7 wysoka 90% - 95% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 96% - 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% punkty, to jego wynik mieści się w przedziale 

90% - 95%, 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. 
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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 przydziałowi 

szkoły. 

 

klasa 

(stanin) 
nazwa klasy 

przedziały 

procentowe 

liczba 

szkół 

procent 

szkół 

1 najniższa 14,0% - 36,9% 4 3,4% 

2 bardzo niska 37,0% - 47,0% 8 6,7% 

3 niska 48,0% - 56,0% 14 11,8% 

4 poniżej średniej 57,0% - 69,5% 21 17,6% 

5 średnia 69,8% - 80,0% 24 20,2% 

6 powyżej średniej 81,0% - 89,0% 21 17,6% 

7 wysoka 89,3% - 95,0% 15 12,6% 

8 bardzo wysoka 96,5% - 98,0% 8 6,7% 

9 najwyższa 99,0 – 100,0% 4 3,4% 
 

Z analizy tabeli wynika, że różnica między najwyższą (100,0%), a najniższą (14,0%) 

wartością średniej w ujęciu procentowym wynosi 86,0%, czyli jest bardzo duża.  
 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 
 

Stanin 

(Klasa) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Powiaty 

1 najniższa 49,00%  przysuski  

2 bardzo niska 50,50% - 50,7% białobrzeski, warszawski zachodni,  

3 niska 53,67% - 59,7% przasnyski, ostrowski, pruszkowski 

4 poniżej średniej 60,86% - 65,8% 
ciechanowski, sokołowski,  

M. Siedlce, miński, grójecki 

5 średnia 66,71% - 73,6% 
makowski, garwoliński, węgrowski,  

M. Ostrołęka, otwocki 

6 
powyżej 

średniej 
76,14% - 80,0% 

łosicki, legionowski, M. Płock, 

warszawski, płocki 

7 wysoka 80,67% - 84,0% M. Radom, płoński, radomski,  

8 bardzo wysoka 88,33% - 90,5% wołomiński, sochaczewski  

9 najwyższa 95,5% grodziski 
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Z analizy tabeli wynika, że różnica między najwyższą (95,5%), a najniższą (49,0%), 

wartością średniej w ujęciu procentowym dla powiatów wynosi 46,5%.  

Najlepsze wyniki uzyskali absolwenci szkół z powiatu grodziskiego (2 zdających). 

 

Poziom dwujęzyczny 
 

Parametry statystyczne arkusza  

 

Liczba 

zdających 

Średni 

wynik  

Średni 

wynik 

w % 

Łatwość 
Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najwyższy 

Wynik 

najniższy 
Mediana Modalna 

5 37,10 74,20 0,74 9,53 34,00 60,00 44,00 44,00 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie dwujęzycznym zdający mogli otrzymać 

maksymalnie 60 punktów (100%). Uzyskana średnia liczba punktów w ujęciu procentowym 

za arkusz na poziomie dwujęzycznym dla całego województwa jest wysoka i wynosi 74,20%. 

Najniższy wynik to 34 pkt., a najwyższy 60 pkt. Najwięcej uczniów otrzymało 

44 punkty (modalna – wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) 

to 44 punkty. 

 
 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 Do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego w 2012 roku przystąpiło 

4410 abiturientów, co stanowiło 9,26% całej populacji maturzystów w województwie 

mazowieckim. W tej liczbie mieści się 4211 abiturientów, którzy przystąpili do egzaminu 

po raz pierwszy. 

 W tej grupie język rosyjski wybrany jako przedmiot obowiązkowy na poziomie 

podstawowym zdawało 3623 abiturientów, jako przedmiot dodatkowy – 304. 

 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego wybranego jako przedmiot dodatkowy 304 

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

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

0,65). 90%  zdających egzamin po raz pierwszy (3256) uzyskało nie mniej niż 30% 

punktów, a 10% nie spełniło tej normy. 

 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym okazał się łatwy 

(łatwość 0,80). 

 Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym, który zdawało 5 absolwentów, okazał się 

dla zdających łatwy (łatwość 0,74). Wszyscy zdający uzyskali co najmniej 30% punków. 

 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: 

 rozumienie ogólnego sensu słuchanych i czytanych tekstów (często koncentrowali się 

na wyrwanych z kontekstu słowach), 

 napisanie listu prywatnego (pomijanie zakończenia po zrealizowaniu ostatniej 

informacji, 
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 przekazanie informacji innymi słowami niż zostało to podane w poleceniu krótkiej 

formy użytkowej i listu (uboga leksyka zdających, nieznajomość zwrotów 

synonimicznych nie pozwalały im swobodnie wypowiadać się). 

 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. 

 zachowanie reguł poprawności gramatycznej, leksykalnej i ortograficznej wypowiedzi 

pisemnych. 

 

 Niektórzy zdający 

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

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 



 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy po raz pierwszy 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 
1 397 974 518 16 2 574 

Liceum profilowane 145 10 3 0 155 

Liceum 

uzupełniające  
16 0 1 0 16 

Technikum 773 45 11 0 819 

Technikum 

uzupełniające 
20 0 0 0 20 

RAZEM 2 351 1 029 533 16 3 584 

 

 W 2012 r. do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przystąpiło 4218 abiturientów, 

co stanowiło około 7,1% całej populacji maturzystów w województwie mazowieckim. W 

tej liczbie mieści się  3584 abiturientów, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy. 

 Tegoroczni abiturienci przystępujący do egzaminu po raz pierwszy to głównie absolwenci 

liceów ogólnokształcących (2574), techników (819) oraz liceów profilowanych (155). 

 2351 abiturientów  wybrało język niemiecki jako przedmiot obowiązkowy na poziomie 

podstawowym.  

 1578 abiturientów, głównie z liceów ogólnokształcących, wybrało język niemiecki jako 

przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny z języka niemieckiego wybranego jako przedmiot dodatkowy zdawało 

na poziomie podstawowym  1029, na poziomie rozszerzonym 533 absolwentów, a 16 

abiturientów przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie 

dwujęzycznym. 

 2 abiturientów zdawało egzamin maturalny z języka niemieckiego dla niesłyszących, a 

1absolwent zdawał egzamin dla niewidomych. 

 Do sesji w terminie dodatkowym (czerwiec) przystąpiło 8 abiturientów. 

 Egzamin 1 abiturienta został unieważniony z powodów proceduralnych.   

 7 absolwentów zostało finalistami Olimpiady Języka Niemieckiego, w tym 2 otrzymało 

tytuł laureata. Zostali oni zwolnieni z egzaminu i otrzymali najwyższy wynik z tego 

przedmiotu. 

 66 absolwentów było uprawnionych do zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu Do 

sesji poprawkowej  przystąpiło 54 abiturientów, w tej liczbie mieści się  41 zdających, 

którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego po raz pierwszy. 
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Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka 

niemieckiego 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 1 360 97% 

Liceum profilowane 124 86% 

Liceum uzupełniające 11 69% 

Technikum 704 91% 

Technikum uzupełniające 12 60% 

RAZEM 2 211 94% 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego 

 z języka niemieckiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy uzyskali mniej niż 30% 

punktów

 

 

                         Wskaźniki 

                        zdawalności 

 

Typ szkoły 

Liczba i procent tych, którzy uzyskali  mniej niż 30% 

punktów 

Poziom podstawowy 

Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 37 3% 

Liceum profilowane 21 14% 

Technikum  5 31% 

Liceum uzupełniające 69 9% 

Technikum uzupełniające 8 40% 

RAZEM 140 6% 

 

 2211 absolwentów (94%) uzyskało nie mniej niż 30% punktów, natomiast 140 (6%) nie 

uzyskało 30% punktów. Najlepiej pod tym względem wypadli zdający 

w liceach ogólnokształcących, w których zdawalność wyniosła 97%, a najgorzej 

absolwenci techników uzupełniających, w których aż 40% zdających nie uzyskało 30% 

punktów. Porównując wyniki w liceach profilowanych i technikach okazało się, że licea 

profilowane wypadły nieco lepiej niż technika. 

                                                 

 Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2012 roku przystąpili po raz pierwszy do 5 egzaminów 

obowiązkowych. 

 

Marcin
Tekst maszynowy
155



 W sesji poprawkowej w sierpniu 25 absolwentów (61%) uzyskało nie mniej niż 30% 

punktów, natomiast 16 (39%) nie uzyskało 30% punktów. 3 abiturientom unieważniono 

egzamin z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań.   
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 2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI 

ŁATWOŚCI 

 

Poziom podstawowy 
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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 - - 

Trudne 0,2-0,49 3.2/ 5.2/ 5.3/ 5.6/ 5.7/ 7.5/ 8.7 7 

Średnio trudne 0,5-0,69 
2.2/ 2.4/ 2.5/ 3.4/ 3.5/ 4.3/ 4.4/ 

4.6/ 5.1/ 5.5/ 6.4/ 6.5/ 7.3/ 8.6/ 
14 

Łatwe 0,7-0,89 

1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 2.1/ 2.3/ 3.1/ 

3.3/ 4.1/ 4.2/ 4.5/ 4.7/ 5.4/ 6.1/ 

6.2/ 6.3/ 6.6/ 7.1/ 7.2/ 7.4/ 8.1/ 

8.2/ 8.3/ 8.4/ 8.5/  

25 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.1 1 

 

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

0,61). Zadania bardzo łatwe i łatwe stanowiły 55,3%, a zadania średnio trudne i trudne  44,7% 

zadań w arkuszu. Nie było zadań bardzo trudnych. 

Zadanie 1. (łatwość 0,81) w części Rozumienie słuchanego tekstu okazało się 

najłatwiejszym zadaniem w arkuszu dla poziomu podstawowego.  Zadaniem zdającego było 

wykazać się umiejętnością stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje (technika 

prawda/fałsz). Zadanie cząstkowe 1.1. okazało się zadaniem najłatwiejszym (łatwość 0,94) 

ze względu na prostą konstrukcję i proste słownictwo. 

Zadanie 5. (łatwość 0,53) w części Rozumienie pisanego tekstu okazało się zadaniem 

najtrudniejszym. Do tekstu opisującego przeprowadzenie przez młodych ludzi projektu 

odrestaurowania wraku statku i wykorzystania go w celach turystycznych, czy akcjach 

politycznych, przygotowano zadanie wielokrotnego wyboru tj. zdający wybierali spośród 

czterech jedną zgodną z tekstem informację. Sprawdzało ono umiejętność wyselekcjonowania 

informacji.  

Zadanie cząstkowe 5.6. (łatwość 0,30)  okazało się zadaniem najtrudniejszym zarówno w tej 

części arkusza, jak i w całym arkuszu na poziomie podstawowym. Zadanie wymagało 

dokładnej analizy części tekstu, mówiącej o 10-letniej historii statku i jego wykorzystaniu. 

Część Wypowiedź pisemna, zawierała dwa zadania otwarte. 

Zadanie 7. (łatwość 0,71) 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 2 (łatwość 0,88), najtrudniejszym poprawność językowa, ponieważ 

liczne błędy językowe obniżyły wskaźnik łatwości zadania 7.5. (łatwość 0,39). 

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

0,66). Zadaniem zdającego było zredagowanie listu prywatnego uwzględniającego określony 

limit słów oraz uwzględniającego wymogi tej formy wypowiedzi. Przekazane informacje 

miały porównywalny wskaźnik łatwości. Najtrudniejsza w zadaniu 8. była realizacja 

kryterium poprawności językowej (łatwość 0,44). Zdający mieli problemy z poprawnym 

stosowaniem konstrukcji leksykalno-gramatycznych, czasu przeszłego, wielu ze zdających 

wykazało się bardzo ubogim słownictwem. 
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Poziom rozszerzony 

 

Część I 

 

 
 

 

 

 
 

 

Marcin
Tekst maszynowy
159



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 2.5 1 

Trudne 0,2-0,49 1.2/ 1.3/ 1.4/ 1.5/ 2.3 5 

Średnio trudne 0,5-0,69 1.1/ 2.2/ 3.3/ 3.4 4 

Łatwe 0,7-0,89 2.1/ 2.4/ 3.1/ 3.2 4 

Bardzo łatwe 0,9-1 - - 

 

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

trudna. Zadania średnio trudne i łatwe stanowiły 57,14%, a zadania trudne 

 i bardzo trudne 42,86% zadań w arkuszu. W arkuszu nie było zadań bardzo łatwych. 

Zadania otwarte gramatyczne w części Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 

należały do zadań trudnych. 

Zadanie 1. (łatwość 0,40) okazało się zadaniem trudnym. Polegało ono na 

przetłumaczeniu fragmentów zdań z języka polskiego na język niemiecki. Stopień trudności 

zadań cząstkowych był różny (od 0,24 do 0,63).  Zadanie 1.2. miało najniższy wskaźnik 

łatwości (łatwość 0,24) i należało do zadań trudnych. Zdający mieli problem z prawidłową 

odmianą przymiotnika z rzeczownikiem „Termin”. 

Wskaźnik łatwości sytuuje zadanie 2. (łatwość 0,52) w przedziale zadań średnio 

trudnych. Zadanie polegało na uzupełnieniu tekstu wyrazami wybranymi z ramki 

w prawidłowej formie gramatycznej. Największą trudność sprawiło zdającym uzupełnienie 

luki prawidłową formą czasownika „aufhalten” w zadaniu cząstkowym 2.5. (łatwość 0,16). 

Było to jednocześnie najtrudniejsze zadanie w całym arkuszu dla poziomu rozszerzonego. 

Najmniej problemów mieli zdający z zadaniem cząstkowym 2.1., (łatwość 0,78), w którym 

należało zastosować zaimek zwrotny „euch”. 

Część Wypowiedź pisemna zawierała zadanie polegające na napisaniu tekstu własnego na 

określony temat. Zadanie 3. (łatwość 0,74) okazało się dla zdających łatwe. Zadanie 

sprawdzało, czy zdający potrafi: przekazywać, przedstawiać informacje, opisywać ludzi, 

miejsca, zjawiska, zdarzenia, 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 na temat 

usamodzielniania się młodych ludzi po maturze, rzadziej wybierano opowiadanie science-

fiction, czy recenzję. 

Mimo, iż w wielu pracach zdający nieprecyzyjnie realizowali temat np.: pisali opowiadanie o 

pracy (o robocie), to przekazanie treści oraz kompozycja wypowiedzi pisemnej okazały się 

dla zdających łatwe (łatwość 0,86 i 0,87). Realizacja kryterium bogactwa językowego w 

zadaniu 3.3. (łatwość 0,69). okazała się również łatwa. Podobnie jak na poziomie 

podstawowym, tak i na poziomie rozszerzonym, najtrudniejsza była realizacja kryterium 

poprawności językowej w zadaniu 3.4. (łatwość 0,50). Zdający mieli często problemy 

z poprawnym stosowaniem właściwych struktur leksykalno-gramatycznych oraz 

frazeologicznych. W pracach występowały liczne błędy językowe, ortograficzne 

i interpunkcyjne, które miały wpływ na poprawność językową. 
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Część II 
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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 9.3 1 

Średnio trudne 0,5-0,69 4.4/ 6.1/ 6.2/ 7.2/ 9.1/ 9.5 6 

Łatwe 0,7-0,89 

4.1/ 4.3/ 4.5/ 5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5/ 

6.3/ 6.4/ 6.5/ 7.3/ 7.4/ 8.1/ 8.2/ 

8.3/ 8.4/ 8.5/ 9.2/ 9.4/  9.6 

20 

Bardzo łatwe 0,9-1 4.2/ 5.1/ 7.1 3 

 

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

łatwa. Zadania średnio trudne stanowiły 20%, a łatwe i bardzo łatwe 76,6% zadań w arkuszu. 

Jedno zadanie było zadaniem trudnym. Nie było zadań bardzo trudnych. 

W części Rozumienie słuchanego tekstu zadanie 5. (łatwość 0,88) okazało się zadaniem 

najłatwiejszym w Części II dla poziomu rozszerzonego. Były to wypowiedzi nauczycielki na 

temat pięciu uczniów. W zadaniu zastosowano technikę dobierania, tj. zdający musieli 

dopasować odpowiedni nagłówek do opisu ucznia. Najłatwiejszym okazało się zadanie 5.1. 

(łatwość 0,92).  

Zadanie 7. i zadanie 8. w części Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur 

leksykalno-gramatycznych miały ten sam stopień łatwości (łatwość 0,80). Zadania 

sprawdzały umiejętność wyselekcjonowania informacji oraz dobierania nagłówków do 

fragmentów tekstu. Ze wszystkich zadań cząstkowych Części II najłatwiejsze to zadanie 7.1. 

(łatwość 0,94) mówiące o tym, co było ważne dla Susanne przy wyborze tatuażu. 

Zadanie 9. (łatwość 0,31) okazało się najtrudniejszym zadaniem całego arkusza dla 

poziomu rozszerzonego.  

Zadaniem zdających było prawidłowo wskazać jedną z czterech konstrukcji 

gramatycznych pasujących do luki w zdaniu. Do wykonania tego zadania niezbędna była 

znajomość leksyki i gramatyki na poziomie rozszerzonym. Najwięcej problemów sprawiło 

zdającym zadanie cząstkowe 9.3. (łatwość 0,28), w którym zdający mieli problem z 

wyborem właściwego przyimka. Spowodowane to mogło być dosyć zawile sformułowanym 

zdaniem zawierającym trudniejsze słownictwo.  
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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 

najwyższy  

Wynik 

najniższy 
Mediana Modalna 

2 351 30,45 60,9 0,61 10,9 50 6 29 50 

 

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

Wynik średni w ujęciu procentowym za ten arkusz dla całego województwa wynosi 60,9%. 

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

(30%). 

Najniższy wynik (6 pkt) uzyskał jeden zdający. Najwyższy wynik (50 punktów) 

otrzymało 89 uczniów. Najwięcej zdających otrzymało 50 punktów (modalna – wynik 

najczęściej występujący i jednocześnie najwyższy wynik). Wynik ucznia środkowego 

(mediana) to 29  punktów.  

 

Rozkład wyników indywidualnych 

 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 2 punkty. 

 

 

 
 

Marcin
Tekst maszynowy
163



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

 

 

 

Typ szkoły 
Liczba zdających 

Średni wynik w 

ujęciu % 

Liceum ogólnokształcące 1 397 69,7 

Liceum profilowane 145 46,5 

Technikum  773 48,8 

Liceum uzupełniające 16 40,4 

Technikum uzupełniające 20 36,5 

Razem: 2 351 60,9 

 

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. 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

 

Powiat 
Liczba 

zdających 
Średnia w % Powiat 

Liczba 

zdających 
Średnia w % 

białobrzeski 43 53,26 przasnyski 82 54,44 

ciechanowski 165 56,98 przysuski 23 58,30 

garwoliński 86 46,06 pułtuski 9 77,67 

gostyniński 18 44,78 radomski 43 51,58 

grodziski 9 50,22 siedlecki 2 45,50 

grójecki 38 56,37 sierpecki 104 74,46 

kozienicki 30 64,10 sochaczewski 83 55,76 

legionowski 7 51,29 sokołowski 22 68,59 

lipski 17 56,18 szydłowiecki 19 75,05 

łosicki 12 46,75 warszawski 566 69,52 

makowski 
53 51,09 

warszawski 

zachodni 
5 50,20 

miński 10 56,30 węgrowski 4 62,75 

mławski 72 52,35 wołomiński 16 48,88 

nowodworski 5 79,20 wyszkowski 13 63,69 

ostrołęcki 2 60,00 zwoleński 9 46,67 

ostrowski 74 50,07 żuromiński 115 55,43 

otwocki 43 64,51 żyrardowski 12 57,83 

piaseczyński 18 54,89 M. Ostrołęka 60 52,30 

płocki 24 52,58 M. Płock 105 58,30 

płoński 36 67,33 M. Radom 201 68,65 

pruszkowski 10 60,00 M. Siedlce 86 58,10 

Razem 2351 60,95 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 
 

Dzielnica Liczba zdających Średnia w % 

Warszawa - Bemowo 5 55,80 

Warszawa - Białołęka 1 44,00 

Warszawa - Bielany 45 62,04 

Warszawa - Mokotów 98 79,24 

Warszawa - Ochota 37 60,84 

Warszawa - Praga Południe 61 68,38 

Warszawa - Praga Północ 32 59,47 

Warszawa - Śródmieście 122 75,04 

Warszawa - Wola 57 64,93 

Warszawa - Żoliborz 28 60,46 

Warszawa - Rembertów 4 59,50 

Warszawa - Targówek 41 71,59 

Warszawa - Ursus 6 63,50 

Warszawa - Ursynów 12 80,67 

Warszawa - Wawer 7 63,71 

Warszawa - Wilanów 7 64,71 

Warszawa - Włochy 3 57,67 

Wesoła 0  

Razem 566 69,52 
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Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2012/ 
 

Liczba zdających  44 97747 702 

Stanin 

/klasa 
Nazwa klasy 

Wyniki na 

świadectwie 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 27% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo niska 28% - 35% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 36% - 45% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 poniżej średniej 46% -56% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 57% - 68% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

6 powyżej średniej 69% - 81% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 82% - 92% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 93% - 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. 72% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale 

69%-81%, 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. 
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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. 

 

Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

Stanin/klasa Nazwa klasy 
Przedziały 

procentowe 
Liczba szkół % szkól 

1 najniższa 13,0 - 27,3 18 3,9% 

2 bardzo niska 27,5 - 35,0 33 7,2% 

3 niska 35,3 - 42,3 55 12,0% 

4 poniżej średniej 43,0 - 50,9 78 17,0% 

5 średnia 51,0 - 60,0 92 20,1% 

6 powyżej średniej 60,1 - 76,0 77 16,8% 

7 wysoka 76,5 - 88,7 55 12,0% 

8 bardzo wysoka 88,8 - 97,5 32 7,0% 

9 najwyższa 97,9 - 100,0 17 3,7% 

 

 

 

Różnica między najwyższą (100,00%) a najniższą (13,00%)  wartością średniej w ujęciu 

procentowym w szkołach wynosi 87%, czyli jest bardzo wysoka. 
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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 
 

Stanin/klasa Nazwa klasy 
Przedziały 

procentowe 
Powiaty 

1 najniższa 44,8-45,5 gostyniński, siedlecki 

2 bardzo niska 46,1-46,8 garwoliński, zwoleński, łosicki 

3 niska 48,9-51,1 
wołomiński, ostrowski, grodziski, 

warszawski zachodni, makowski  

4 
poniżej 

średniej 
51,3-54,4 

legionowski, radomski, mławski, 

m. Ostrołęka, płocki, białobrzeski, 

przasnyski 

5 średnia 54,9-57,8 

piaseczyński, żuromiński, 

sochaczewski, lipski, miński, 

grójecki, ciechanowski, 

żyrardowski 

6 
powyżej 

średniej 
58,1-63,7 

m. Siedlce, przysuski,  , m. Płock, 

ostrołęcki, pruszkowski, 

węgrowski, wyszkowski 

7 wysoka 64,1-68,7 
kozienicki, otwocki, płoński, 

sokołowski, m. Radom 

8 bardzo wysoka 69,5-75,1 
warszawski, sierpecki, 

szydłowiecki 

9 najwyższa 77,7-79,2 pułtuski, nowodworski 

 

Różnica między najwyższą (79,2%) a najniższą (44,8%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w powiatach wynosi 34,4 %. 
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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 

533 36,7 73,4 0,73 9 0 50 39 43 

 

 

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 73,4%. 

Najniższy wynik (0 pkt) uzyskał jeden zdający, 10 zdających uzyskało wynik 

maksymalny (50 pkt). Najwięcej uczniów otrzymało 43 punkty (modalna – wynik najczęściej 

występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 39 punktów. 

 

Rozkład wyników indywidualnych 

 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 1 punkt. 
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Średnie wyniki wszystkich zdających w ujęciu procentowym z podziałem na typy szkół 

 

 

Typ szkoły Poziom rozszerzony 

 Liczba zdających Wynik średni w % 

Liceum ogólnokształcące 518 73,70 

Liceum profilowane 3 55,00 

Technikum 11 62,55 

Liceum uzupełniające 1 72,00 

Technikum uzupełniające - - 

 533 73,36 

 

Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez absolwentów liceów 

ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin z języka niemieckiego na poziomie 

rozszerzonym, jest wyższy od średniego wyniku dla województwa. W pozostałych typach 

szkół wynik ten jest nieco niższy. 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

 

Powiat 
Liczba 

zdających  

Średnia w 

% 
Powiat 

Liczba 

zdających  

Średnia w 

% 

przysuski 1 38,00 białobrzeski 3 69,67 

żuromiński 7 46,57 kozienicki 10 70,50 

wołomiński 1 48,00 piaseczyński 5 70,60 

żyrardowski 2 53,50 M. Płock 9 71,11 

grójecki 3 55,67 sochaczewski 7 72,00 

makowski 2 56,00 przasnyski 4 75,00 

ciechanowski 18 60,11 warszawski 

zachodni 

1 76,00 

nowodworski 2 60,50 płoński 10 77,10 

mławski 8 60,75 warszawski 285 78,22 

radomski 6 63,67 sokołowski 8 78,63 

M. Ostrołęka 7 63,71 grodziski 5 82,00 

M. Siedlce 16 63,81 szydłowiecki 5 82,80 

pruszkowski 1 65,00 otwocki 5 85,20 

ostrowski 5 65,20 pułtuski 1 87,00 

M. Radom 76 66,92 węgrowski 1 89,00 

garwoliński 4 68,00 gostyniński 1 91,00 

legionowski 1 69,00 płocki 1 93,00 

sierpecki 11 69,00 wyszkowski 1 96,00 

Razem 533 73,36 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 
  

Dzielnica Liczba zdających Średnia w % 

Warszawa - Bemowo 1 43,00 

Warszawa - Białołęka 0  

Warszawa - Bielany 15 68,80 

Warszawa - Mokotów 57 75,67 

Warszawa - Ochota 12 83,25 

Warszawa - Praga Południe 21 69,95 

Warszawa - Praga Północ 4 69,00 

Warszawa - Śródmieście 98 83,55 

Warszawa - Wola 22 80,41 

Warszawa - Żoliborz 16 79,88 

Warszawa - Rembertów 0  

Warszawa - Targówek 20 77,20 

Warszawa - Ursus 0  

Warszawa - Ursynów 10 65,30 

Warszawa - Wawer 5 90,00 

Warszawa - Wilanów 2 60,00 

Warszawa - Włochy 0  

Wesoła 2 80,00 

Razem  285 78,22 
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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 do odpowiedniej klasy wyników uzyskanych w skali 

kraju przez poszczególnych abiturientów.  

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2012/ 
 

Liczba zdających  5 616 

Stanin/klasa 
Nazwa 

klasy 

Wyniki na 

świadectwie 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 37% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 
bardzo 

niska 
38% - 46%  

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 47% - 55% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 
poniżej 

średniej 
56% - 66% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 67% - 76% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

 6 
powyżej 

średniej 
77% - 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% - 95% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 

9 najwyższa 96% - 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. 
 

Jeżeli zdający uzyskał np. 89% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale 

85%-91%, czyli w staninie siódmym, co oznacza, że jest to wynik w klasie wysokiej 

uzyskany przez ok. 12% absolwentów. Zgodnie ze skalą staninową 23% zdających mieści się 

w staninach od siódmego do dziewiątego, co oznacza, że ta grupa zdających uzyskała wynik 

wysoki. 
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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 przedziałowi skali. 

 

Stanin/klasa Nazwa klasy 
Przedziały 

procentowe 
Liczba szkół % szkół 

1 najniższa 0,0 - 31,0 6 3,9% 

2 bardzo niska 33,0 - 42,5 11 7,1% 

3 niska 43,0 - 55,0 18 11,6% 

4 poniżej średniej 56,0 - 67,7 26 16,8% 

5 średnia 68,0 - 76,5 31 20,0% 

6 powyżej średniej 77,0 - 83,5 26 16,8% 

7 wysoka 83,8 - 89,0 20 12,9% 

8 bardzo wysoka 90,0 - 94,0 11 7,1% 

9 najwyższa 94,5 - 98,0 6 3,9% 

 

 

Różnica między najwyższą (98,00%) a najniższą (0,00%) wartością średniej w ujęciu 

procentowym w szkołach wynosi 98,00 %, czyli jest bardzo wysoka. 

 

Poziom dwujęzyczny 
 

Parametry statystyczne arkusza  
 

Liczba 

uczniów 

Średni wynik 

w % 
Łatwość 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy 
Mediana Modalna 

16 80,69 0,81 7,49 29,00 58,00 49,50 41,00 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie dwujęzycznym zdający mogli otrzymać 

maksymalnie 60 punktów (100%). Uzyskana średnia liczba punktów w ujęciu procentowym 

za arkusz na poziomie dwujęzycznym dla całego województwa jest wysoka i wynosi 80,69%. 

Najniższy wynik to 29 pkt., a najwyższy 58 pkt. Najwięcej uczniów otrzymało 

41 punktów (modalna – wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego 

(mediana) to 49,5 punktu. 
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4.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 

 Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w sesji wiosennej 

2012 roku odbył się na Mazowszu w 457 szkołach i na poziomie rozszerzonym w 155 

szkołach. 

 Do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przystąpiło w 2012 roku 4218 osób, co 

stanowiło około 7,1% wszystkich zdających egzamin maturalny w województwie 

mazowieckim. W tej grupie język niemiecki jako przedmiot obowiązkowy zdawało po raz 

pierwszy 2351 osób, 1578 osób wybrało język niemiecki jako przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym okazał się dla 

zdających średnio trudny (łatwość 0,61).  

2211 zdających po raz pierwszy (94%) uzyskało z egzaminu maturalnego z języka 

niemieckiego co najmniej 30% punków, a 140 (6 %) nie spełniło tej normy. 

 Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla 

zdających łatwy (łatwość 0,73).  

 Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym, który zdawało 16 absolwentów, okazał 

się dla zdających łatwy (łatwość 0,81). Wszyscy zdający uzyskali co najmniej 30% 

punków. 

 Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i na poziomie 

rozszerzonym okazał się (podobnie jak w latach ubiegłych) dla absolwentów liceów 

ogólnokształcących dużo łatwiejszy niż dla absolwentów liceów profilowanych 

i techników. 

 

 Poziom podstawowy 

 realizacja zadań zamkniętych przez piszących egzamin maturalny z języka 

niemieckiego wypadła w części Rozumienie słuchanego tekstu nieznacznie lepiej niż 

w części Rozumienie pisanego tekstu, 

 zdający w większości dobrze radzili sobie z przekazaniem informacji w krótkiej 

i dłuższej formie użytkowej, 

 u sporej liczby zdających uboga leksyka, anglicyzmy oraz duża ilość błędów 

językowych i ortograficznych zaburzała komunikację i przekazane informacje były 

niezrozumiałe dla odbiorcy, 

 najsłabiej wypadło, podobnie jak w latach ubiegłych, kryterium poprawności 

językowej, co świadczy o problemach zdających z formułowaniem samodzielnego 

tekstu. 
 

 Poziom rozszerzony 

 w roku 2012 zwiększyła się liczba maturzystów, którzy wybrali język niemiecki jako 

przedmiot dodatkowy na  poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane przez tych 

zdających są również lepsze niż w roku poprzednim.  

 podobnie jak w latach ubiegłych tworzenie wypowiedzi pisemnej na poziomie 

rozszerzonym nie sprawiło zdającym większych trudności; najczęściej wybieraną 

formą w tegorocznym egzaminie maturalnym była rozprawka, w dalszej kolejności 

opowiadanie, najrzadziej zdający wybierali recenzję, 

 prace tegorocznych maturzystów były dobre w zakresie treści i kompozycji,  

 tradycyjnie najsłabiej wypadły zadania gramatyczne, czyli rozpoznawanie i poprawne 

stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie rozszerzonym, np.: 

uzupełnianie luk w tekście odpowiednią konstrukcją gramatyczną (test wyboru), czy 

tłumaczenie fragmentów zdań. 
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X. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 



1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu 

maturalnego z języka francuskiego (arkusz standardowy) 

z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 
 

Liczba zdających 

 

  

Typ szkoły 

Liczba zdających przedmiot jako 

obowiązkowy dodatkowy 

poziom 

podstawowy 

poziom 

podstawowy 
poziom 

rozszerzony 

poziom 

dwujęzyczny 

Liceum ogólnokształcące 190 324 191 74 

Liceum profilowane 1 1 - - 

Technikum 7 7 1 - 

RAZEM 198 332 192 74 
 

 W 2012 r. do egzaminu maturalnego z języka francuskiego przystąpiło 682 abiturientów, 

co stanowi 1,4% populacji maturzystów w województwie mazowieckim. Najliczniejszą 

grupę stanowili absolwenci liceum ogólnokształcącego. Do egzaminu przystąpili również 

pojedynczy absolwenci technikum i liceum profilowanego. 

 Do egzaminu z języka francuskiego jako przedmiotu obowiązkowego przystąpiło 198 

absolwentów liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum profilowanego. Jako 

przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym wybrało go 332 absolwentów liceum 

ogólnokształcącego, technikum i liceum profilowanego, a na poziomie rozszerzonym 192 

absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum. Do egzaminu z przedmiotu 

dodatkowego na poziomie dwujęzycznym przystąpiło 74 absolwentów liceum 

ogólnokształcącego 

 8 laureatów i finalistów Olimpiady Języka Francuskiego zostało zwolnionych z egzaminu 

i otrzymało najwyższy wynik z tego przedmiotu. 

 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, 

którzy z egzaminu maturalnego z języka francuskiego zdawanego jako przedmiot 

obowiązkowy uzyskali co najmniej 30% punktów

 

 

  Wskaźniki 

zdawalności 
Poziom podstawowy 

Typ szkoły   Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 189 99% 

Liceum profilowane 1 100% 

Technikum 6 86% 

RAZEM 196 99% 

 

 

                                                 

 Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2012 roku przystąpili po raz pierwszy do 5 egzaminów 

obowiązkowych. 
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Liczba absolwentów na Mazowszu,  

którzy z egzaminu maturalnego z języka francuskiego zdawanego jako przedmiot 

obowiązkowy uzyskali mniej niż 30% punktów

 

 

  Wskaźniki 

zdawalności 
Poziom podstawowy 

Typ szkoły   
Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 1 1% 

Liceum profilowane 0 0% 

Technikum 1 14% 

RAZEM 2 1% 

 

 196 zdających egzamin z języka francuskiego jako przedmiotu obowiązkowego uzyskało 

co najmniej 30% punktów, co stanowi 99% przystępujących do egzaminu. 

 30% punktów nie uzyskało jedynie 2 zdających egzamin z języka francuskiego, czyli 1% 

przystępujących do egzaminu z języka francuskiego jako przedmiotu obowiązkowego. 
 

 

2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI 

ŁATWOŚCI 

Poziom podstawowy 

 

 
 

 

                                                 

 Powyższe dane dotyczą tylko tych zdających, którzy w 2012 roku przystąpili po raz pierwszy do 5 egzaminów 

obowiązkowych. 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza na 

poziomie podstawowym. 

 

 

Zadania cząstkowe w arkuszu na poziomie podstawowym okazały się w zdecydowanej 

większości łatwe. Zadania o tym stopniu trudności stanowią 64% wszystkich zadań arkusza. 

Zadania średnio łatwe stanowią 17% zadań arkusza, a zadania bardzo łatwe – również 17%. 

Nie było zadań bardzo trudnych. Jedno zadanie okazało się trudne. Było to zadanie 2.1 

(łatwość 0,49). Najłatwiejsze okazało się zadanie 6.3 (łatwość 0,99).  

Najłatwiejsze dla zdających okazały się zadania sprawdzające umiejętności z zakresu 

tworzenia tekstu użytkowego (łatwość 0,87 i 0,78). Nieco trudniejsze były zadania 

sprawdzające umiejętności z obszaru odbioru tekstu czytanego (łatwość od 0,76 do 0,84), 

a najtrudniejsze zadania sprawdzające umiejętności z zakresu rozumienia tekstu słuchanego 

(łatwość od 0,72 do 0,79). 

Stopień 

trudności 

Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań 

Liczba  

zadań 

Bardzo trudne 0,00-0,19 - - 

Trudne 0,20-0,49 2.1 1 

Średnio łatwe 0,50-0,69 1.2, 2.4, 3.2, 4.3, 5.6, 5.7, 6.2, 8_popr 8 

Łatwe 0,70-0,89 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.5, 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 

4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.5, 

6.6, 7_inf3, 7_inf4, 7_popr, 8_inf1, 8_inf2, 

8_inf3, 8_inf4, 8_for, 8_bog,  

30 

Bardzo łatwe 0,90-1,00 2.2, 3.3, 4.4, 6.1, 6.3, 6.4, 7_inf1, 7_inf2,  8 
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Część pierwsza – Rozumienie słuchanego tekstu – składała się z trzech zadań 

zamkniętych opartych na tekstach o zróżnicowanej tematyce. W zadaniach zastosowano trzy 

różne techniki: prawdy/fałszu, dobierania i wielokrotnego wyboru. 

Zadanie 1. składało się z pięciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Życie rodzinne 

i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego. Polegało na wysłuchaniu tekstu audycji na 

temat imprezy „Nature Capitale” i stwierdzeniu, czy tekst zawiera określone w zadaniu 

informacje. Średnia rozwiązywalność zadania wyniosła 75% (od 54% do 82%), czyli 

pierwsze zadanie testu okazało się łatwe. Najłatwiejsze okazało się zadanie cząstkowe 1.1 

(łatwość 0,82). Zdający bez trudu rozpoznali wyrażenia la production agricole, l’élevage oraz 

la forêt française jako cechy krajobrazu wiejskiego. Najtrudniejsze było zadanie 1.2 (łatwość 

0,54), które wymagało zrozumienia nazw zwierząt i zakwalifikowaniu ich do kategorii 

zwierząt hodowlanych, a nie dzikich. 

Zadanie 2. składało się z pięciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Życie rodzinne 

i towarzyskie – święta i uroczystości, czynności życia codziennego, członkowie rodziny, Praca 

– warunki pracy i zatrudnienia oraz Zakupy i usługi – korzystanie z usług. Polegało na 

wysłuchaniu pięciu różnych nagrań na automatyczną sekretarkę i określeniu ich głównej 

myśli poprzez dopasowanie odpowiedniego pytania. Średnia rozwiązywalność zadania 

wyniosła 72% (od 49% do 93%), czyli zadanie okazało się najtrudniejsze z zadań na 

rozumienie ze słuchu. Najłatwiejsze było zadanie cząstkowe 2.2 (łatwość 0,93), w którym 

zdający łatwo skojarzyli l’anniversaire d’une copine z użytymi w wiadomości określeniami 

typu fête czy cadeau. Najtrudniejsze było zadanie 2.1 (łatwość 0,49), które okazało się 

jednocześnie najtrudniejszym zadaniem cząstkowym na poziomie podstawowym. W zadaniu 

tym trudne okazało się najprawdopodobniej zawarte w pytaniu określenie entretien 

concernant un stage.  

Zadanie 3. składało się z pięciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Szkoła – życie 

szkoły. Polegało na wysłuchaniu tekstu na temat oryginalnego systemu testowanego w jednej 

ze szkół bretońskich i wyselekcjonowaniu określonych w zadaniu informacji poprzez wybór 

jednego z trzech zaproponowanych zakończeń zdania oraz na określeniu głównej myśli 

tekstu. Średnia rozwiązywalność zadania wyniosła 79% (od 63% do 88%), czyli zadanie 

okazało się najłatwiejsze w części Rozumienie słuchanego tekstu, mimo że technika wyboru 

wielokrotnego zwykle sprawia najwięcej kłopotów zdającym. Najłatwiejsze było zadanie 

cząstkowe 3.3 (łatwość 0,90), w którym werstraktor améliore le travail intellectuel był 

parafrazą określenia użytego w wysłuchanym tekście. Najtrudniejsze okazało się zadanie 3.2 

(łatwość 0,67), w którym zdający prawdopodobnie mieli problem ze zrozumieniem wyrażenia 

se sentir à l’aise użytego w tekście zadania. 

Część druga – Rozumienie pisanego tekstu – składała się z trzech zadań zamkniętych 

opartych na tekstach o zróżnicowanej tematyce, w których zastosowano technikę 

wielokrotnego wyboru, dobierania oraz prawdy/fałszu.  

Zadanie 4. składało się z siedmiu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Podróżowanie 

– wycieczki. Polegało na wyselekcjonowaniu określonych w zadaniu informacji poprzez 

wybór jednego z trzech zaproponowanych zakończeń zdania oraz określeniu głównej myśli 

tekstu. Tekst był adaptowanym fragmentem utworu literackiego. Średnia rozwiązywalność 

zadania wyniosła 81% (od 68% do 92%), czyli zadanie okazało się łatwe. Najłatwiejsze było 

zadanie cząstkowe 4.4 (łatwość 0,92), które powtarzało niektóre wyrażenia z tekstu. 

Natomiast w zadaniu 4.3 (łatwość 0,68) trudność sprawiło prawdopodobnie to, że, 

w odróżnieniu od dystraktorów, werstraktor nie jest nazwą konkretnej czynności, a raczej 

oceną zachowania bohatera tekstu.  

Wskaźniki łatwości zadania 5. sytuują go w przedziale zadań łatwych. Średnia 

rozwiązywalność zadania wyniosła 76% (od 60% do 86%), czyli zadanie okazało się 

najtrudniejsze z zadań na rozumienie tekstu czytanego. Polegało na przyporządkowaniu do 
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każdego z siedmiu tekstów z zakresu tematycznego Człowiek – uczucia i emocje oraz Życie 

rodzinne i towarzyskie – styl życia pytania wyrażającego jego główną myśl. Najłatwiejsze 

okazały się zadania 5.1 i 5.3 (łatwość 0,86), w których zdający bez trudu skojarzyli określenia 

sport i foot oraz ancien petit ami i ex. Najtrudniejsze było zadanie 5.6 (łatwość 0,60), które 

należało powiązać z nieco trudniejszym wyrażeniem généralités de ce style. 

Zadanie 6. składało się z sześciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Kultura – 

twórcy i ich dzieła. Średnia rozwiązywalność zadania wyniosła 84% (od 66% do 99%), czyli 

zadanie okazało się najłatwiejsze z zadań z obszaru Rozumienie pisanego tekstu, między 

innymi ze względu na zastosowaną technikę prawda/fałsz. Polegało na stwierdzeniu, czy tekst 

informacyjny o dwóch francuskich kompozytorach piosenek zawiera określone w zadaniu 

informacje. Najłatwiejsze okazało się zadanie 6.3 (łatwość 0,99), będące jednocześnie 

najłatwiejszym zadaniem cząstkowym testu na poziomie podstawowym. Jego rozwiązanie 

ułatwiło użycie tej samej konstrukcji czasownikowej, co w tekście. Najtrudniejsze było 

zadanie 6.2 (łatwość 0,66). Niektórzy zdający określili jako prawdziwe zdanie wyrażające 

prawdę ogólną, które nie miało jednak odzwierciedlenia w tekście. 

W części Wypowiedź pisemna oba zadania okazały się łatwe. Średnia rozwiązywalność 

zadania 7. wyniosła 87% (od 78% do 95%). Mimo że zadania otwarte sprawiają zdającym 

zazwyczaj najwięcej trudności, zadanie to było najłatwiejszym zadaniem testu na poziomie 

podstawowym. Stało się tak między innymi dlatego, że krótka forma użytkowa wymagała 

wykazania się znajomością podstawowego słownictwa z popularnego zakresu tematycznego 

Życie rodzinne i towarzyskie – święta i uroczystości. Zdający mieli zredagować zaproszenie 

na przyjęcie. Najłatwiejsze okazało się przekazanie pierwszej i drugiej informacji (łatwość 

0,95), czyli poinformowanie o okazji, z jakiej jest organizowane przyjęcie oraz o jego 

głównej atrakcji. Informacje te nie wymagały użycia trudnych struktur i mogły być 

zrealizowane na wiele różnych sposobów. Przekazanie pozostałych komunikatów również nie 

sprawiło zdającym większych trudności (łatwość 0,88 i 0,79). Najmniej punktów zdający 

uzyskali za czwartą informację (łatwość 0,79), czyli za wyjaśnienie, jak dojechać do miejsca 

przyjęcia. Informacja ta wymagała podania konkretnej wskazówki lub wskazówek 

dotyczących sposobu dotarcia do klubu, a nie jego adresu. Błędy językowe oraz ortograficzne, 

które często zakłócały przekaz informacji w dalszym ciągu negatywnie wpływają na ocenę 

uzyskaną w kryterium poprawności językowej (łatwość 0,78).  

Średnia rozwiązywalność zadania 8. z zakresu tematycznego Podróżowanie – wycieczki, 

zwiedzanie wyniosła 78% (od 62% do 89%), czyli zadanie również okazało się łatwe. Zdający 

mieli napisać list o wycieczce do egzotycznego miejsca. Najłatwiejsza była realizacja 

pierwszego polecenia (łatwość 0,89), w którym zdający przedstawiali powód otrzymania 

prezentu i swoją reakcję na prezent. Zdający nie mieli problemu ze sformułowaniem 

rozmaitych uzasadnień ani z podaniem określeń uczuć. Trzy pozostałe polecenia również 

mieszczą się w przedziale zadań łatwych (łatwość od 0,81 do 0,87). Największą trudność 

sprawiło czwarte polecenie (łatwość 0,81), w którym należało wyrazić podziękowanie oraz 

zapytać o wrażenia z wakacji w Bretanii. Niektórzy zdający mieli problem ze 

sformułowaniem tego typu pytania o opinię, mimo że można to było zrobić za pomocą 

prostego wyrażenia. Stosunkowo łatwa okazała się realizacja kryterium formy (łatwość 0,88), 

ponieważ tekst był listem prywatnym, który nie wymaga użycia trudniejszych sformułowań, 

charakterystycznych dla listu formalnego. W kryterium bogactwa językowego (łatwość 0,72) 

niektórzy zdający nie uzyskali maksymalnej liczby punktów, ponieważ przy ocenie brane są 

pod uwagę jedynie poprawne struktury. Najmniej punktów przyznano tradycyjnie 

w kryterium poprawności językowej (łatwość 0,62).  
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Poziom rozszerzony 
 

Część I 
 

 

 
 

 

 
 
 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań części 

I arkusza na poziomie rozszerzonym.  

Marcin
Tekst maszynowy
181



 

Zadania otwarte w części I arkusza na poziomie rozszerzonym były w większości trudne. 

Stanowią one 42% wszystkich zadań tej części arkusza. W arkuszu było również pięć zadań 

średnio łatwych (35%) i trzy zadania łatwe (21%). Nie było zadań bardzo trudnych ani bardzo 

łatwych. Najwięcej problemów sprawiły zadania na stosowanie struktur leksykalno-

gramatycznych. Lepsze wyniki zdający uzyskali za zredagowanie wypowiedzi pisemnej. 

Najłatwiejsza była realizacja kryterium kompozycji w zadaniu 3. (łatwość 0,88), a 

najtrudniejsze zadanie 2.1 (łatwość 0,23).   

W części Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych nieco mniej problemów 

sprawiło zdającym zadanie 1. Średnia rozwiązywalność wyniosła 50% (od 38% do 71%). 

Zadanie okazało się średnio łatwe, ponieważ zdający nie stosowali reguł słowotwórstwa np. 

tworzenia przymiotnika od rzeczownika, nieprawidłowo przekształcali podane wyrazy oraz 

popełniali błędy w zapisie dokonanych przekształceń. Najmniej kłopotu sprawiło zdającym 

zadanie cząstkowe 1.1 (łatwość 0,71), będące jednocześnie jednym z najłatwiejszych zadań 

w części I arkusza. Wymagało ono utworzenia formy regularnej przysłówka contrairement od 

podanego przymiotnika. Natomiast zadanie cząstkowe 1.3 (łatwość 0,38), wymagało 

utworzenia nieco rzadziej używanego czasownika faciliter. 

Zadanie 2. (średnia rozwiązywalność 43% – od 23% do 63%) okazało się najtrudniejsze 

w części I arkusza. Również w tym zadaniu zdający nieprawidłowo przekształcali wskazane 

fragmenty zdań oraz błędnie zapisywali przekształcenia. Najłatwiejsze okazało się zadanie 

cząstkowe 2.3 (łatwość 0,63), polegające na przekształceniu zdania warunkowego na jeden 

z trzech możliwych sposobów. Natomiast zadanie 2.1 (łatwość 0,23), które okazało się 

najtrudniejsze ze wszystkich zadań cząstkowych na poziomie rozszerzonym wymagało 

zastosowanie podwójnego zaprzeczenia. 

W części Wypowiedź pisemna średnia rozwiązywalność zadania 3. wyniosła 73% (od 

50% do 88%), czyli zadanie to było najłatwiejsze z zadań otwartych na poziomie 

rozszerzonym, mimo że tworzenie tekstu wymaga wykazania się wieloma umiejętnościami 

językowymi. Zdający redagowali wypowiedź na jeden z trzech podanych tematów z zakresów 

tematycznych Szkoła – system oświaty, Kultura – uczestnictwo w kulturze, Podróżowanie 

i turystyka – informacja turystyczna.  

Najmniej trudności sprawiło zdającym zachowanie reguł kompozycji tekstu (łatwość 0,88), 

czyli tworzenia spójnych i logicznych tekstów o określonej w poleceniu objętości, 

uwzględniających wyodrębnione graficznie wszystkie części pracy o właściwych proporcjach. 

Nieco więcej trudności sprawiło zdającym kryterium treści, które jednak również znalazło się 

w przedziale zadań łatwych (łatwość 0,83). Niektórzy zdający popełnili błędy w realizacji 

poszczególnych tematów, szczególnie w kryterium zgodności z tematem. W rozprawce 

zdający często pomijali istotny aspekt tematu, czyli studiowanie wbrew swoim 

zainteresowaniom, skupiając się na problemie wyboru kierunków studiów zapewniających 

dobre zarobki. W opowiadaniu wydarzenie główne nie zawsze było zabawne. Natomiast 

Stopień 

trudności 

Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań 

Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0,00-0,19 - - 

Trudne 0,20-0,49 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5 6 

Średnio łatwe 0,50-0,69 
1.4, 2.2, 2.3, 3_bog, 

3_popr 
5 

Łatwe 0,70-0,89 1.1, 3_treść, 3_kom 3 

Bardzo łatwe 0,90-1,00 - - 
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w opisie regionu pomijali albo jego walory przyrodnicze albo kulturowe. Najmniej punktów 

zdający uzyskali tradycyjnie w kryterium poprawności językowej (łatwość 0,50) ze względu 

na dużą liczbę popełnionych błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Miało 

to wpływ na ocenę prac w kryterium bogactwa językowego (łatwość 0,69), w którym brano 

pod uwagę struktury użyte poprawnie. W tym kryterium zwracano również uwagę na to, czy 

użyte słownictwo i frazeologia odpowiadają wymogom danej formy wypowiedzi (np. termes 

d’articulation i zwroty wartościujące w rozprawce czy przymiotniki w opisie) oraz jej 

tematowi (np. słownictwo związane z kulturą regionalną).  

 

Część II 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań części II 

arkusza na poziomie rozszerzonym. 

 

 
 

Zadania w części II arkusza na poziomie rozszerzonym okazały się w większości łatwe. 

Zadania te stanowią 47% wszystkich zadań tej części arkusza. Nie było zadań bardzo 

trudnych. Były natomiast trzy zadania trudne i osiem zadań średnio łatwych. Pięć zadań było 

bardzo łatwych. Najłatwiejsze było zadanie cząstkowe 7.3 (łatwość 0,99), a najtrudniejsze 

zadanie 6.2 (łatwość 0,28).  

Nieco łatwiejsze dla zdających okazały się zadania sprawdzające umiejętności z obszaru 

odbioru tekstu czytanego (łatwość 0,81 i 0,77), a trudniejsze zadania sprawdzające 

umiejętności w zakresie rozumienia tekstu słuchanego (łatwość od 0,56 do 0,86). Zadanie 

sprawdzające umiejętności stosowania struktur leksykalno-gramatycznych okazało się średnio 

łatwe (łatwość 0,64). 

Część Rozumienie słuchanego tekstu składała się z trzech zadań zamkniętych opartych na 

tekstach o różnorodnej tematyce. W zadaniach zastosowano trzy różne techniki: 

prawdy/fałszu, dobierania i wielokrotnego wyboru.  

Zadanie 4. składało się z pięciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Praca – zawody 

i związane z nimi czynności. Polegało na wysłuchaniu opisu pracy ikonografa i stwierdzeniu, 

czy zawiera on określone w zadaniu informacje. Średnia rozwiązywalność zadania wyniosła 

76% (od 52% do 91%), czyli zadanie okazało się łatwe, co wynika między innymi 

z zastosowanej techniki prawda/fałsz. Najłatwiejsze okazało się zadanie 4.4 (łatwość 0,91), 

w którym użyto podobną konstrukcję czasownikową, co w tekście wypowiedzi. 

Najtrudniejsze było zadanie 4.3 (łatwość 0,52), przy rozwiązywaniu którego zdający odwołali 

się raczej do prawdy ogólnej, niż do fragmentu słuchanego tekstu.  

Zadanie 5. składało się z pięciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Szkoła –

kształcenie pozaszkolne. Polegało na wysłuchaniu wypowiedzi pięciu młodych ludzi 

studiujących za granicą swojego kraju i określeniu ich głównej myśli. Średnia 

rozwiązywalność zadania wyniosła 86% (od 79% do 91%). Najłatwiejsze było zadanie 5.3 

(łatwość 0,91). Zdający bez trudu skojarzyli rzeczowniki angoisses i peur oraz difficultés 

z opisem kilku trudnych sytuacji na początku pobytu. Najtrudniejsze było zadanie 5.1 

(łatwość 0,79), w którym część zdających nie zwróciła uwagi na początkowy fragment 

wypowiedzi decydujący o wyborze prawidłowej odpowiedzi (Lorsque j’étais toute petite, j’ai 

promis à mes parents qu’un jour...). 

Średnia rozwiązywalność zadania 6. wyniosła 56% (od 28% do 74%), czyli zadanie to 

okazało się najtrudniejsze w II części arkusza. Zadanie składało się z pięciu zadań 

cząstkowych z zakresu tematycznego Zakupy u usługi – sprzedawanie i kupowanie. Polegało 

na wysłuchaniu audycji o działalności organizacji konsumenckiej AMAP 

Stopień 

trudności 

Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0,00-0,19 - - 

Trudne 0,20-0,49 6.2, 9.3, 9.6 3 

Średnio łatwe 0,50-0,69 4.2, 4.3, 6.1, 6.3, 6.5, 7.2, 8.3, 9.2  8 

Łatwe 0,70-0,89 
4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 7.4, 

7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 9.4, 9.5 
14 

Bardzo łatwe 0,90-1,00 4.4, 5.3, 7.1, 7.3, 9.1 5 
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i wyselekcjonowaniu określonych w zadaniu informacji poprzez wybór jednego z trzech 

zaproponowanych zakończeń zdania oraz określeniu intencji autora tekstu. Najłatwiejsze było 

zadanie 6.4 (łatwość 0,74), którego rozwiązanie ułatwiło użycie aż trzech wyrażeń wyraźnie 

wskazujących dystraktor (une relation de confiance, visiter l’exploitation, l’aider dans son 

travail). Natomiast w zadaniu 6.2 (łatwość 0,28), które okazało się najtrudniejsze ze 

wszystkich zadań cząstkowych w tej części arkusza do wyboru werstraktora niezbędna była 

interpretacja nieco trudniejszego fragmentu tekstu (Mieux que la fête des voisins, 

l’Association réunit en effet chaque semaine des personnes concernées…). 

Część Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 

składała się z trzech zadań zamkniętych opartych na tekstach o zróżnicowanej tematyce, 

w których zastosowano techniki wielokrotnego wyboru oraz dobierania.  

Zadanie 7. (średnia rozwiązywalność 81% – od 57% do 99%) było jednym z najłatwiejszych 

zadań na poziomie rozszerzonym, pomimo zastosowanej techniki wielokrotnego wyboru. 

Składało się z pięciu zadań cząstkowych z zakresu tematycznego Kultura – dziedziny kultury. 

Opierało się na dłuższym tekście informacyjnym przedstawiającym historię kartki pocztowej 

i wymagało wyselekcjonowania szczegółowych informacji. Najłatwiejsze było zadanie 

cząstkowe 7.3 (łatwość 0,99), które było jednocześnie najłatwiejszym zadaniem na poziomie 

rozszerzonym. Zdający łatwo skojarzyli proste wyrażenia recevoir des nouvelles i les contacts 

entre les gens. Najtrudniejsze okazało się zadanie 7.2 (łatwość 0,57), które wymagało, między 

innymi, skojarzenia faktu, że kraje sąsiadujące z Austrią to kraje europejskie. 

Zadanie 8. (średnia rozwiązywalność 77% – od 68% do 89%) składało się z czterech zadań 

cząstkowych z zakresu tematycznego Człowiek – wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje. 

Zdający rozpoznawali związki między częściami tekstu, uzupełniając brakującymi zdaniami 

tekst na temat wyboru swojego stylu ubierania się. Najłatwiejsze było zadanie 8.4 (łatwość 

0,89), w którym wstawiane zdanie miało ten sam podmiot, co zdania sąsiadujące. 

Najtrudniejsze okazało się zadanie 8.3 (łatwość 0,68), w których dopasowanie zdania nie 

odbywało się na podstawie jego budowy, ale przede wszystkim jego sensu. 

Zadanie 9. z zakresu tematycznego Życie rodzinne i towarzyskie – konflikty i problemy 

(średnia rozwiązywalność (64% – od 36% do 96%) było jednym z trudniejszych zadań 

w części II arkusza. Zdający uzupełniali legendę o diable poprzez wybór jednej z czterech 

zaproponowanych struktur leksykalno-gramatycznych. Tego typu zadania zwykle są 

najtrudniejsze dla zdających, wymagają bowiem dobrej znajomości struktur oraz dokładnego 

zrozumienia uzupełnianego tekstu. Najłatwiejsze było zadanie cząstkowe 9.1 (łatwość 0,96), 

w którym należało uzupełnić popularne wyrażenie tomber amoureux. Natomiast w zadaniach 

9.3 i 9.6 (łatwość 0,36), zdający musieli wykazać się znajomością nieco trudniejszej 

konstrukcji bezokolicznikowej entendre se plaindre oraz spójnika wprowadzającego zdanie 

okolicznikowe opozycji alors que. 
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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 

198 42,10 84,17 0,84 9,05 50,00 11,00 46,00 50,00 

 

 Łatwość zadań na poziomie podstawowym wyniosła 0,84, czyli zadania były dla 

zdających łatwe. Średni wynik w ujęciu procentowym dla całego województwa jest wysoki 

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

zadania w arkuszu zdający mógł otrzymać maksymalnie 50,00 punktów. Najwyższy uzyskany 

przez zdających wynik jest równy maksymalnej liczbie punktów za zadania. Uzyskało go 31 

zdających. Wynik najczęściej się powtarzający to również 50,00 punktów. Wynik najniższy 

to 11,00 punktów. Uzyskał go 1 zdający. Wynik ucznia środkowego (46,00) stanowi 92% 

maksymalnej liczby punktów i jest wyższy od średniej za zadania na poziomie podstawowym 

(42,10). Odchylenie standardowe wynosi 9,05 punktu, co oznacza, że większość zdających 

uzyskała wyniki w granicach od 33,00 do 50,00 punktów. Parametry statystyczne arkusza 

świadczą zatem o tym, że arkusz na poziomie podstawowym nie sprawił zdającym trudności, 

a wielu z nich otrzymało maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej liczbę punktów za 

zadania.  

 

Rozkład wyników indywidualnych 
 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 1 punkt. 
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Średnie wyniki wszystkich zdających w ujęciu procentowym  

z podziałem na typ szkoły  
 

Typ szkoły Liczba zdających Średni wynik w % 

Liceum ogólnokształcące 190 85,5 

Liceum profilowane 1 94,0 

Technikum 7 45,7 

RAZEM 198 84,2 

 

Najlepszy wynik uzyskał absolwent liceum profilowanego i absolwenci liceum 

ogólnokształcącego. Ich średni wynik jest wyższy od średniego wyniku obliczonego dla 

województwa. Najsłabsze wyniki uzyskali absolwenci technikum. 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średni wynik 

 w ujęciu procentowym 

grodziski 2 61,50 

legionowski 3 86,00 

miński 4 79,50 

mławski 1 56,00 

nowodworski 1 38,00 

otwocki 6 45,00 

piaseczyński 1 96,00 

płoński 3 76,33 

warszawski 155 89,01 

wołomiński 5 51,00 

żyrardowski 3 84,67 

M. Ostrołęka 1 76,00 

M. Płock 11 69,73 

M. Radom 2 64,00 

RAZEM 198 84,17 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 
 

Dzielnica 
Liczba  

zdających 

Średni wynik  

w ujęciu procentowym 

Warszawa - Bielany 3 83,00 

Warszawa - Mokotów 18 89,11 

Warszawa - Ochota 3 81,33 

Warszawa - Praga Południe 11 75,91 

Warszawa - Praga Północ 2 93,00 

Warszawa - Śródmieście 61 94,38 

Warszawa - Wola 10 80,90 

Warszawa - Żoliborz 40 89,43 

Warszawa - Targówek 3 72,67 

Warszawa - Ursus 1 66,00 

Warszawa - Ursynów 2 83,00 

Warszawa - Wawer 1 86,00 

RAZEM 155 89,01 
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Na podstawie wyników uzyskanych przez zdających egzamin maturalny z języka 

francuskiego na poziomie podstawowym przygotowano tabelę, która umożliwia 

przyporządkowanie do odpowiedniej klasy wyników uzyskanych w skali kraju przez 

poszczególnych abiturientów. Korzystanie z tabeli polega na przyporządkowaniu uzyskanej 

średniej liczby punktów w ujęciu procentowym odpowiedniemu przedziałowi i odczytaniu 

nazwy klasy. Na przykład, jeśli wynik zdającego wynosi 73,00%, to mieści się on 

w przedziale wyników 72%-83%, czyli w staninie piątym. Oznacza to, że jest to wynik średni 

uzyskany przez 20% zdających. 40% zdających uzyskało wyższy wynik, niższy wynik 

uzyskało również 40% zdających.  
 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych / Karta wyników matury 2012 
 

 

 

 

Poniższa tabela umożliwia analizę średnich wyników w ujęciu procentowym obliczonych 

dla szkół oraz dla powiatów w województwie. 

Liczba zdających: 2 490 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0%-29% 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 
bardzo 

niska 
30%-44% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 45%-57% 

12% zdających ma wynik w tej klasie, 

77% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

11% w niższych. 

4 
poniżej 

średniej 
58%-71% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

60% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

23% w niższych. 

5 średnia 72%-83% 

20% zdających ma wynik w tej klasie, 

40% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

40% w niższych. 

6 
powyżej 

średniej 
84%-92% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

23% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

60% w niższych. 

7 wysoka 93%-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. 
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Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 

 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 
% szkół 

1 najniższa 28,00-35,00 2 3 

2 bardzo niska 36,70-45,00 5 8 

3 niska 51,00-62,20 7 11 

4 poniżej średniej 64,00-76,30 10 16 

5 średnia 81,70-88,70 13 20 

6 powyżej średniej 90,40-94,00 12 19 

7 wysoka 95,00-97,50 7 11 

8 bardzo wysoka 98,00-99,00 6 9 

9 najwyższa 100,00 2 3 

  

Z analizy tabel wynika, że różnice między najniższymi i najwyższymi wartościami 

średnich w ujęciu procentowym obliczonych dla szkół województwa mazowieckiego są  

duże. 

 

 

 

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 

192 35,4 70,89 0,71 8,00 50,00 8,00 37,00 39,00 

 

Łatwość zadań na poziomie rozszerzonym wyniosła 0,71, czyli zadania były dla 

zdających łatwe. Średni wynik w ujęciu procentowym dla całego województwa wynosi 

70,89%. Za zadania w części I i części II zdający mógł otrzymać maksymalnie 50,00 

punktów. Najwyższy uzyskany wynik jest równy maksymalnej liczbie punktów za zadania. 

Uzyskało go 4 zdających. Wynik najniższy (8,00) uzyskał 1 zdający. Wynik ucznia 

środkowego (37,00) stanowi 74% maksymalnej liczby punktów i jest nieco wyższy od 

średniej liczby punktów (35,40). Wynik najczęściej się powtarzający to 39,00 punktów. 

Odchylenie standardowe wynosi 8,00 punktów, co oznacza, że większość zdających uzyskała 

wyniki w granicach od 27,00 do 43,00 punktów. Parametry statystyczne arkuszy wskazują, że 

za zadania na poziomie rozszerzonym wielu zdających otrzymało liczbę punktów zbliżoną do 

maksymalnej. 

 

 

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 typ szkoły 
 

Typ szkoły Liczba zdających Średni wynik w % 

Liceum ogólnokształcące 191 70,77 

Technikum 1 93,00 

RAZEM 192 70,89 

 

Najlepszy wynik uzyskał absolwent technikum. Należy jednak zwrócić przede wszystkim 

uwagę na wyniki absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy stanowią zdecydowaną 

większość zdających. 
 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 
 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średni wynik 

 w ujęciu procentowym 

ciechanowski 1 90,00 

garwoliński 4 53,50 

grodziski 2 83,50 

legionowski 2 58,00 

miński 8 65,25 

płoński 1 60,00 

radomski 1 70,00 

szydłowiecki 1 55,00 

warszawski 153 72,43 

węgrowski 1 51,00 

wołomiński 1 74,00 

żyrardowski 4 62,00 

M. Płock 10 62,50 

M. Radom 2 75,00 

M. Siedlce 1 86,00 

RAZEM 192 70,89 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 
 

Dzielnica 
Liczba  

zdających 

Średni wynik 

w ujęciu procentowym 

Warszawa - Bielany 8 66,88 

Warszawa - Mokotów 19 70,47 

Warszawa - Ochota 8 75,38 

Warszawa - Praga Południe 17 59,41 

Warszawa - Praga Północ 3 70,00 

Warszawa - Śródmieście 56 78,18 

Warszawa - Wola 11 74,82 

Warszawa - Żoliborz 28 71,29 

Warszawa - Targówek 1 41,00 

Warszawa - Ursynów 2 73,50 

RAZEM 153 72,43 

 

Poniższa tabela umożliwia przyporządkowanie do odpowiedniej klasy wyników 

uzyskanych w skali kraju przez poszczególnych abiturientów zdających egzamin maturalny 

z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych / Karta wyników matury 2012 
 

Liczba zdających: 870 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0%-34% 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 
bardzo 

niska 
35%-42% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 

89% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

4% w niższej. 

3 niska 43%-51% 

12% zdających ma wynik w tej klasie, 

77% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

11% w niższych. 

4 
poniżej 

średniej 
52%-61% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

60% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

23% w niższych. 

5 średnia 62%-71% 

20% zdających ma wynik w tej klasie, 

40% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

40% w niższych. 

6 
powyżej 

średniej 
72%-79% 

17% zdających ma wynik w tej klasie, 

23% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

60% w niższych. 

7 wysoka 80%-86% 

12% zdających ma wynik w tej klasie, 

11% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

77% w niższych. 

8 
bardzo 

wysoka 
87%-94% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 

4% zdających ma wynik w wyższej klasie, 

89% w niższych. 

9 najwyższa 95%-100% 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w niższych. 
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Poniższa tabele umożliwia analizę średnich wyników w ujęciu procentowym obliczonych 

dla szkół w województwie. 
 

Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 
% szkół 

1 najniższa 17,50-24,00 3 4% 

2 bardzo niska 24,10-51,00 6 8% 

3 niska 51,10-58,00 8 11% 

4 poniżej średniej 58,10-67,30 12 16% 

5 średnia 67,40-75,00 15 20% 

6 powyżej średniej 75,10-82,50 13 18% 

7 wysoka 82,60-87,00 9 12% 

8 bardzo wysoka 87,10-94,00 6 8% 

9 najwyższa 94,10-100,00 2 3% 

 

Z analizy tabeli wynika, że różnice między najniższymi i najwyższymi wartościami 

średnich w ujęciu procentowym obliczonych dla szkół województwa mazowieckiego są duże. 

 

 

Poziom dwujęzyczny 
 

Parametry statystyczne arkusza (Część I i II) 
 

Liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

Średni 

wynik w % 
Łatwość 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najwyższy 

Wynik 

najniższy 
Mediana Modalna 

74 40,89 68,20 0,68 9,02 60,00 14,00 41,50 43,00 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie dwujęzycznym zdający mogli otrzymać 

maksymalnie 60 punktów (100%). Średni wynik w ujęciu procentowym wyniósł 68,20, czyli 

40,89 punktu. Wynik najniższy to 14,00 punktów, a najwyższy to 60,00 punktów. Większość 

zdających uzyskała wyniki w granicach od 32,00 do 50,00 punktów. 

 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 W 2012 r. do egzaminu maturalnego z języka francuskiego przystąpiło 682  abiturientów, 

co stanowi 1,4 % populacji maturzystów w województwie mazowieckim.  

 Egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym zdawało 530, na poziomie 

rozszerzonym 192, a na poziomie dwujęzycznym 74 abiturientów. 

 Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym okazał się łatwy 

(łatwość 0,84). 99% przystępujących do tego egzaminu uzyskało co najmniej 30% 

punktów.  

 Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym również okazał się 

łatwy (łatwość 0,71).  
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 Na poziomie dwujęzycznym łatwość zadań wyniosła 0,68, czyli zadania okazały się 

średnio łatwe.  

 Zdający mieli trudności: 

 - na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym z zachowaniem reguł 

poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej wypowiedzi pisemnych, 

 - na poziomie rozszerzonym z poprawnym stosowaniem struktur leksykalno-

gramatycznych w podanym kontekście, 

- na obu poziomach z czytelnym zapisem rozwiązań zadań otwartych. 
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XI. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 



  

1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 
 

Liczba absolwentów  na Mazowszu, którzy przystąpili po raz pierwszy do egzaminu 

maturalnego z języka hiszpańskiego (arkusz standardowy),  

z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

 

 

 W 2012 roku do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego przystąpiło 344  abiturientów, co 

stanowi 0,55% populacji maturzystów w województwie mazowieckim. 344 tegorocznych 

abiturientów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy to absolwenci liceów 

ogólnokształcących (98,54%), liceów uzupełniających (0,3%)  oraz techników (1,16%). 

 273 (79,3%) abiturientów wybrało język hiszpański jako przedmiot dodatkowy. 

 Język hiszpański był zdawany głównie jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym,  

rozszerzonym i dwujęzycznym (odpowiednio 163, 106 i 50 absolwentów) oraz obowiązkowy na 

poziomie podstawowym (67 absolwentów).  

 Do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego dla niedosłyszących przystąpił 1 absolwent. 

 W sesji poprawkowej w sierpniu do egzaminu maturalnego przystąpił 1 absolwent. 
 

Liczba absolwentów  na Mazowszu, którzy z egzaminu maturalnego z języka 

hiszpańskiego zdawanego jako przedmiot wybrany obowiązkowo uzyskali co najmniej 

30% punktów 
 

                  Wskaźniki 

                   zdawalności   
 

Typ szkoły 

Poziom podstawowy 

Liczba Procent 

Liceum ogólnokształcące 66   99,00% 
Liceum uzupełniające 1 100,00% 
Technikum 3 100,00% 

Razem 70   99,00% 
 

 Na poziomie podstawowym 70 (99%) absolwentów uzyskało nie mniej niż 30% punktów 

koniecznych do zaliczenia egzaminu. Jeden zdający uzyskał mniej niż 30% punktów. 

  Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiło łącznie czterech abiturientów 

technikum i liceum uzupełniającego. Wszyscy zdający uzyskali ponad 30% punktów. 

Liczba  

zdających 

 

Typ szkoły                 

Liczba zdających przedmiot jako 

obowiązkowy dodatkowy  

RAZEM 
poziom 

podstawowy 

poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

poziom 

rozszerzony 

Liceum 

ogólnokształcące 
67 163 106 50 339 

Liceum 

uzupełniające  
1 - - - 1 

Technikum 3 1 - - 4 

RAZEM 71 164 106 92 344 
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2. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI ŁATWOŚCI 
 

Poziom podstawowy 

 

      
 

Łatwość zadań (wyniki cząstkowe) 
 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza 

na poziomie podstawowym. 
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Zadania w arkuszu na poziomie podstawowym okazały się dla zdających w zdecydowanej 

większości łatwe i bardzo łatwe. Zadania łatwe stanowią 70% wszystkich zadań w arkuszu. 

Najtrudniejsze okazało się zadanie 1.5  (łatwość 0,48). Nie było zadań bardzo trudnych.  

W części Rozumienie słuchanego tekstu zadania 1., 2. i 3. miały zbliżony poziom 

trudności. Zadanie 1., polegające na stwierdzeniu, czy tekst zawiera określone informacje, 

okazało się łatwe (łatwość 0,79) z uwagi na znane uczniom słownictwo i użyte struktury 

językowe. Trudność sprawiło zdającym zadanie cząstkowe 1.5. (łatwość 0,48) ze względu 

na mylne założenie, że  logo diseñado oznacza diseño, mimo że w ostatni akapit nagrania 

wyraźnie dotyczy wzoru całości przedmiotu, a nie samego logo. Zadanie cząstkowe 1.5. było 

najtrudniejszym zadaniem w tej części oraz w całym arkuszu. 

Zadanie 2. (łatwość 0,87) składało się z pięciu zadań cząstkowych, z których 

najtrudniejszym zadaniem w tej części okazało się zadanie cząstkowe 2.3. (łatwość 0,78).  

W zadaniu cząstkowym 2.3. zdający wybierali nieprawidłowe odpowiedzi, Zdający mogli nie 

znać takich słów i wyrażeń jak poner multas, acera, czy estar en obras. Zadanie cząstkowe  

2.1. (łatwość 0,97) było najłatwiejszym zadaniem w tej części oraz w całym arkuszu. 

Zadanie 3. okazało się dla zdających łatwe (łatwość 0,84). Najwięcej trudności sprawiło 

zdającym zadanie cząstkowe 3.4. (łatwość 0,66) ze względu na fakt iż zdający mieli kłopot  

z rozróżnieniem rzeczowników estudio (montar un estudio) i estudios (continuar mis 

estudios) z formą osobową estudio a zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi wymaga 

zrozumienia całości tekstu. Najłatwiejsze w tej części arkusza okazały się zadania cząstkowe 

3.1. i 3.5. (łatwość odpowiednio 0,97 i 0,95). 

W części Rozumienie pisanego tekstu, składającej się z trzech zadań, wszystkie trzy 

okazały się łatwe.  

Zadanie 4. (łatwość 0,80) składało się z siedmiu zadań cząstkowych. Najwięcej trudności 

sprawiło zdającym zadanie cząstkowe 4.1.  i 4.6. (łatwość odpowiednio 0,72 i 0,74):  

w zadaniu 4.1. zdający określenia vale la pena gastar nie odnieśli do tej wiadomości 

prasowej, a w zadaniu 4.6. nie zrozumieli czasownika cuidar. 

Zadanie 5. (łatwość 0,76) okazało się zadaniem łatwym. W zadaniu cząstkowym  

5.1. (łatwość 0,69) zdający dokonali nadinterpretacji i mylnie uznali, że bohater tekstu był 

śledzony również wtedy, kiedy jechał samochodem. Najtrudniejsze w tej części arkusza 

okazało się zadanie cząstkowe 5.6. (łatwość 0,66), gdyż zdający nie znaleźli w tekście 

informacji, do których nawiązywały dystraktory. 

Zadanie 6. okazało się zadaniem łatwym (łatwość 0,85). Składało się z sześciu zadań 

cząstkowych. Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 6.1. (łatwość 0,71), gdzie zdający 

niewłaściwie zrozumieli fragment tekstu, w którym zawarta była informacja. Najmniej 

trudności sprawiły zdającym zadania cząstkowe 6.4. i 6.6. (łatwość 0,91).  

W części Wypowiedź pisemna obydwa zadania okazały się łatwe.  

W zadaniu 7. (łatwość 0,87) zdający mieli napisać wiadomość. 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. 

Stopień 

trudności 

Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań 

Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 1.5. 1 

Średnio łatwe 0,5-0,69 3.4.,5.1.,5.6.,8pop 4 

Łatwe 0,7-0,89 

1.2.,1.3.,1.4.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2.,3.3.,4.1., 

4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.6.,4.7.,5.2.,5.3.,5.4., 

5.5.,5.7.,6.1.,6.2.,6.5.,7inf1,7inf3,7inf4, 

7popr,8inf1,8if2,8inf3,8inf4,8forma,8bog 

33 

Bardzo łatwe 0,9-1 
1.1.,2.1.,2.2.,3.1., 

3.5.,6.3.,6.4.,6.6.,7.inf2  
9 
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Najłatwiejsze okazało się przekazanie drugiej i pierwszej informacji (łatwość odpowiednio 

0,97 i 0,89), gdyż obydwa polecenia można było zrealizować za pomocą różnych prostych 

struktur gramatyczno-leksykalnych. Najwięcej trudności sprawiła zdającym realizacja 

trzeciego polecenia (łatwość 0,80). Prawidłowe użycie poprawnych i nie zakłócających 

komunikacji sformułowań i struktur (wyrażenie le enviaré los deberes por correo) okazało się 

trudne dla zdających. Innymi błędami popełnianymi przy realizacji poleceń do tego zadania 

była nieprecyzyjna realizacja poleceń lub brak informacji. 

Występowały liczne błędy językowe utrudniające komunikację. Potwierdza to wskaźnik 

łatwości dotyczący poprawności językowej (łatwość 0,83). 

Zadanie 8. (łatwość 0,77) wymagające napisania listu prywatnego do przyjaciela  

w Hiszpanii należy zakwalifikować do zadań łatwych.  

Najwięcej trudności sprawiło zdającym wyrażenie informacji trzeciej (łatwość 0,78). 

Zdający często przekazywali informację niezgodną z poleceniem lub niepełną oraz mieli 

problem z przedstawieniem punktu programu, który stanowiłby niespodziankę, co było 

niezbędne dla przekazania informacji o przygotowanej atrakcji. Mieli również problem 

z rozróżnieniem i  użyciem czasów przeszłych niezbędnych do wyrażenia wymaganej w 

poleceniu informacji o reakcji publiczności. 

Najtrudniejsza okazała się realizacja kryterium bogactwa i poprawności językowej 

(łatwość  odpowiednio 0,74 i 0,64). Zdający mieli problemy z odmianą i rekcją czasowników, 

ze stosowaniem czasów (głównie przeszłych) oraz z użyciem przyimków i rodzajników. 

Znaczna część zdających stosowała proste i bardzo proste konstrukcje leksykalno-

gramatyczne. Nieznajomość podstawowego słownictwa znacznie utrudniła zdającym 

poprawne wykonanie tego zadania.  

 

Poziom rozszerzony 

 

Część I  

 

 
 

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza na 

poziomie rozszerzonym (Część I). 
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Większość zadań części I arkusza na poziomie rozszerzonym okazała się średnio łatwa  

i łatwa. Zadania średnio łatwe stanowią prawie 43% wszystkich zadań w arkuszu, a  zadania 

trudne prawie 36%. Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 2.5. (łatwość  0,20),  

a najłatwiejsze zadania 3 w kategorii treści i kompozycji (łatwość 0,89 i 0,88). 

Dwa otwarte zadania gramatyczne w części Stosowanie struktur leksykalno-

gramatycznych należały do najtrudniejszych zadań poziomu rozszerzonego. 

Zadanie 1. uzyskało niski wskaźnik łatwości (łatwość 0,52). Polegało ono na dokonaniu 

transformacji fragmentów zdań. Zadanie to wymagało wykazania się znajomością 

różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających formułowanie 

wypowiedzi poprawnych pod względem ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym 

na podany temat. Zdający mieli problemy z powodu nieznajomości słownictwa  

i nieumiejętności samodzielnego tworzenia poprawnych form gramatycznych. Najwięcej 

trudności mieli z użyciem peryfrazy seguir/andar z czasownikiem w zadaniu 1.5. (łatwość 

0,28) oraz z użyciem formy subjuntivo w zadaniu 1.2. (łatwość 0,38).  

Wskaźnik łatwości (łatwość 0,58) sytuuje zadanie 2. w przedziale zadań średnio łatwych. 

Zadanie składało się z pięciu zadań cząstkowych i polegało na utworzeniu rzeczowników od 

podanych bezokoliczników. Wymagało wykazania się  umiejętnością w zakresie  

słowotwórstwa.  Podobnie jak w zadaniu 1., wymagana była pełna poprawność wpisywanych 

konstrukcji, tak więc brak akcentu czy jego zbędne użycie albo błąd ortograficzny 

dyskwalifikowały całe wyrażenie. Zdający mieli problemy z powodu nieznajomości ortografii 

i podstaw słowotwórstwa. Najwięcej trudności zdający mieli z utworzeniem poprawnej formy 

rzeczownika vejez w zadaniu 2.5. (łatwość 0,20).  Najmniej trudności sprawiło zdającym 

utworzenie prostego rzeczownika mirada w zadaniu cząstkowym 2.1. (łatwość 0,83).  

W części Wypowiedź pisemna zadanie 3. okazało się łatwe (łatwość 0,81). 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, relacjonowania wydarzeń, przedstawiania i uzasadniania własnych 

opinii i opinii innych osób. Większość zdających decydowała się na napisanie rozprawki. 

Przekazanie treści i kompozycja okazały się łatwe dla zdających (łatwość 0,89 i 0,88). 

Najtrudniejsza była realizacja kryterium poprawności językowej (łatwość 0,69). Zdający mieli 

duże trudności z poprawnym stosowaniem właściwych struktur leksykalno-gramatycznych  

i popełniali liczne błędy językowe.  

 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań 
Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 1.2.,1.5.,2.5 3 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.1.,1.3.,2.2.,2.3.,2.4.,3popr 6 

Łatwe 0,7-0,89 1.4.,2.1.,3treść,3kom,3bog 5 

Bardzo łatwe 0,9-1 - - 
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Część II 

 

 
 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań arkusza 

na poziomie rozszerzonym (Część II).  
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Większość zadań części II arkusza na poziomie rozszerzonym okazała się łatwa. Zadania 

łatwe stanowią 43,0% wszystkich zadań w arkuszu, średnio i bardzo łatwe po 16,6%. Zadań 

trudnych było 20%. Najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe  9.6. (łatwość 0,09),  

a najłatwiejsze zadania 4.1. i  6.5. (łatwość odpowiednio 0,95 i 0,92). 

Część Rozumienie słuchanego tekstu składała się z trzech zadań. Wszystkie miały 

podobny poziom trudności: zadania 4. i 6 (łatwość 0,80) okazały się najłatwiejszymi 

zadaniami w arkuszu na poziomie rozszerzonym. Najtrudniejsze w tej części było zadanie 5. 

(łatwość 0,78).  

W zadaniu 4. (łatwość 0,80) najgorzej wypadło zadanie cząstkowe 4.2. (łatwość 0,62). 

Zdający dokonywali nadinterpretacji i wybierali niewłaściwe rozwiązanie.  

Zadanie 5. (łatwość 0,78) należy zakwalifikować do zadań łatwych. Najtrudniejsze było 

zadanie 5.5. (łatwość 0,60), w którym zdający nie powiązali sensu zdania z nagłówka  

z wymową fragmentu tekstu dotyczącego wpływu diety na zdrowie człowieka, mylnie 

odnosząc je do innych fragmentów na temat zdrowia.    
W zadaniu 6. (łatwość 0,80) najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 6.1. (łatwość 

0,66) ponieważ niektórzy zdający dokonali nadinterpretacji, i mylnie wybierali odpowiedz. 

 W części Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno 

gramatycznych zadanie na rozumienie tekstu czytanego na wielokrotny wybór okazało się 

łatwe dla zdających, zadanie polegające na rozpoznawaniu związków między poszczególnymi 

częściami tekstu okazało się średnio łatwe, a najtrudniejszym z zadań arkusza na poziomie 

rozszerzonym  w części II było zadanie polegające na rozpoznawaniu struktur leksykalno-

gramatycznych. 

Zadanie 7. (łatwość 0,74) było łatwe dla zdających. Największe problemy sprawiło 

zadanie cząstkowe 7.3. (łatwość 0,48), w którym niektórzy zdający nie powiązali sensu 

wyrażenia ”mayor de edad” z informacją o pełnoletności bohatera.  

W zadaniu 8. (łatwość 0,64) zdającym sprawiło  trudności zadanie cząstkowe  

8.4. (łatwość 0,46). Wybór odpowiedzi okazał się trudny, ponieważ wymagał od zdającego 

przeciwstawienia określenia nuestra época określeniu czasowym ahora. 

Zadanie 9. (łatwość 0,37) okazało się być najtrudniejszym z zadań. Tego typu zadanie 

zawsze sprawia trudność zdającym. Zadanie, polegające na rozpoznawaniu różnorodnych 

struktur leksykalno–gramatycznych w podanym kontekście, wymagało od zdających dobrej 

znajomości słownictwa, frazeologii oraz zasad gramatyki na poziomie rozszerzonym. Zdający 

najwięcej trudności mieli z wyborem czasownika w zadaniu cząstkowym 9.6. (łatwość 0,09) 

oraz w zadaniu 9.1. (łatwość 0,23). Mieli również trudności z wyrażeniem razón de ser 

zadaniu 9.4. (łatwość 0,26) oraz z wyborem trybu subjuntivo i właściwego czasu w zadaniu 

9.2 (łatwość 0,33). 

 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań 
Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 9.6. 1 

Trudne 0,2-0,49 7.3.,8.4.,9.1.,9.2.,9.3.,9.4. 6 

Średnio łatwe 0,5-0,69 4.2.,4.5.,5.5.,6.1.,8.3.  5 

Łatwe 0,7-0,89 

4.3.,5.1.,5.3.,6.2., 

6.3.,6.4.,7.1.,7.2., 

7.4.,7.5.,8.1.,8.2.,9.5. 

13 

Bardzo łatwe 0,9-1 4.1.,4.4.,5.2.,5.4.,6.5. 5 
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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 

71 42,20 84,40 0,84 21,00 12,50 50,00 48,00 50,00 

 

 Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu można było uzyskać 50 punktów 

(100%). Wynik średni w ujęciu procentowym za ten arkusz dla całego województwa jest 

wysoki i wynosi 84,40%. Oznacza to, że sytuuje się dużo powyżej progu zaliczenia egzaminu 

na poziomie podstawowym (30%). 

 Najniższy wynik (12,50 pkt) uzyskał jeden zdający, 19 zdających uzyskało wynik 

maksymalny (50 pkt). Najwięcej zdających (19) otrzymało wynik 50 punktów (modalna – 

wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 48,00 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 typ szkoły  

 

Typ szkoły Liczba zdających Średni wyniki w ujęciu procentowym 

Liceum ogólnokształcące 67 85,40 

Technikum 3 70,00 

Liceum uzupełniające 1 60,00 

Razem 87 84,40 

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

uzyskany przez zdających język hiszpański jako przedmiot obowiązkowy wynosi 84,40 %. 

Średni wynik w ujęciu procentowym uzyskany przez zdających z liceów ogólnokształcących 

jest wyższy od średniego wyniku dla województwa, natomiast wyniki uzyskane przez 

absolwentów techników  i liceów uzupełniających sytuują się znacznie poniżej tej średniej.  

  

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średni wynik 

w ujęciu procentowym 

miński 2 64,00 

otwocki 1 59,00 

sochaczewski 1 92,00 

warszawski 62 85,87 

wołomiński 1 52,00 

żyrardowski 1 96,00 

M. Radom 3 80,33 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 

Dzielnica 
Liczba 

zdających 
Średni wynik 

Średni wynik 

w ujęciu procentowym 

Warszawa - Bielany 15 49,60 99,20 

Warszawa - Mokotów 20 44,80 89,60 

Warszawa - Ochota 1 50,00 100,00 

Warszawa - Praga Południe 2 48,50 97,00 

Warszawa - Praga Północ 1 46,50 93,00 

Warszawa - Śródmieście 5 41,10 82,20 

Warszawa - Wola 2 50,00 100,00 

Warszawa - Żoliborz 5 37,20 74,40 

Warszawa - Targówek 5 32,00 64,00 

Warszawa - Ursynów 3 24,83 49,67 

Warszawa - Wilanów 3 34,15 68,33 
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Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2012/ 

 

Liczba zdających 1030 

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% - 53% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 4% w niższej. 

3 niska 54% - 68% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 11% w niższych. 

4 poniżej średniej 69% - 81% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 23% w niższych. 

5 średnia 82% - 90% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 40% w niższych. 

6 
powyżej 

średniej 
91% - 95% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 60% w niższych. 

7 wysoka 96% - 97% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych 

klasach, 77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 98% - 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 polega na przyporządkowaniu uzyskanej średniej liczby punktów  

w ujęciu procentowym odpowiedniemu przedziałowi i odczytaniu nazwy klasy.  
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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 

106 36,6 73,2 0,73 7,00 13,00 50 38,00 37,00 

 

 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 73,25%. 

 Najniższy wynik (13,50 pkt) uzyskał jeden zdający. Najwyższy wynik (50 pkt) 

uzyskało trzech zdających. Najwięcej zdających (9) otrzymało wynik 37,00 punktów 

(modalna – wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego (mediana) to 38,00 

punktów.  

 

Rozkład wyników indywidualnych 

 

 

 

Powyższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach co 1 punkt. 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym  

z podziałem na typ szkoły  

 

Typ szkoły Liczba zdających Średni wyniki w ujęciu procentowym 

Liceum ogólnokształcące 106 73,25 

Technikum - - 

Razem 106 73,25 

 

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

w części I i II uzyskany przez wszystkich zdających język hiszpański wynosi 73,25%. 

  

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średni wynik 

w ujęciu procentowym 

ciechanowski 1 92,00 

grójecki 1 78,00 

legionowski 1 50,00 

miński 1 67,00 

pruszkowski 1 76,00 

radomski 1 51,00 

warszawski 87 73,36 

wołomiński 1 32,00 

M. Ostrołęka 1 46,00 

M. Radom 11 80,91 
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla dzielnic Warszawy 

 

Dzielnica 
Liczba 

zdających 
Średni wynik 

Średni wynik 

w ujęciu procentowym 

Warszawa - Bielany 15 38,50 77,07 

Warszawa - Mokotów 41 36,90 73,80 

Warszawa - Ochota 1 46,00 92,00 

Warszawa - Praga Południe 2 35,25 70,50 

Warszawa - Praga Północ 1 36,00 72,00 

Warszawa - Śródmieście 14 36,75 73,50 

Warszawa - Wola 5 41,50 83,00 

Warszawa - Żoliborz 2 34,00 68,00 

Warszawa - Targówek 4 28,00 56,00 

Warszawa - Ursynów 1 41,00 42,00 

Warszawa - Wilanów 1 24,50 49,00 
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Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 

 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2012/ 

 

Liczba zdających 460  

Stanin/ 

klasa 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 35% 
2,6% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo niska 36% - 46% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 47% - 57% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 poniżej średniej 58% - 68% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 69% - 76% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

6 
powyżej 

średniej 
77% - 83% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 84% - 89% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 90% - 95% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 

9 najwyższa 96% - 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. 
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Poziom dwujęzyczny 
 

Parametry statystyczne arkusza  

 

Liczba 

uczniów 

Średni wynik 

w % 
Łatwość 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik 

najniższy 

Wynik 

najwyższy 
Mediana Modalna 

50 72,46 0,72 9,83 19,00 60,00 43,00 60,00 

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie dwujęzycznym zdający mogli otrzymać 

maksymalnie 100 punktów (100%). Uzyskana średnia liczba punktów w ujęciu procentowym 

za arkusz na poziomie dwujęzycznym dla całego województwa jest wysoka i wynosi 72,46%. 

Najniższy wynik to 19 pkt, a najwyższy 60 pkt. Najwięcej uczniów otrzymało 

60 punktów (modalna – wynik najczęściej występujący). Wynik ucznia środkowego 

(mediana) to 43 punkty. 

 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 Do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego w 2012 roku w województwie 

mazowieckim przystąpiło po raz pierwszy 344 abiturientów. W tej grupie język hiszpański 

wybrany jako przedmiot obowiązkowy zdawało 71 osób, a 273 osoby wybrały język 

hiszpański jako przedmiot dodatkowy. 

 Egzamin maturalny na poziomie podstawowym zdawało 163 abiturientów, na poziomie 

rozszerzonym 106, a na poziomie dwujęzycznym 50 absolwentów. 

 Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym okazał się łatwy 

(łatwość 0,84) i 99% przystępujących do tego egzaminu uzyskało z niego co najmniej 30% 

punktów. 

 Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla 

przystępujących do tego egzaminu łatwy (łatwość 0,73).  

 Wszyscy zdający egzamin na poziomie dwujęzycznym (100%) uzyskali co najmniej 30% 

punktów. 

 Zdający mieli trudności: 

- na poziomie podstawowym z zachowaniem reguł poprawności ortograficznej, gramatycznej  

i leksykalnej wypowiedzi pisemnych, 

- na poziomie rozszerzonym z rozpoznawaniem i poprawnym stosowaniem struktur 

leksykalno-gramatycznych w podanym kontekście, z transformacją fragmentów zdań i ze 

słowotwórstwem oraz z zachowaniem reguł poprawności gramatycznej, leksykalnej, 

ortograficznej i interpunkcyjnej wypowiedzi pisemnych. 
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XII. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 60 36 
Liceum profilowane 3 0 1 
Technikum 3 5 2 
Liceum uzupełniające 6 1 1 
Technikum uzupełniające 0 1 0 

RAZEM 41 67 40 

 

 Do egzaminu maturalnego z języka włoskiego w 2012 roku przystąpiło ogółem 172 

absolwentów, w tym 148 przystąpiło do tego egzaminu po raz pierwszy.  

 Absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili 87% wszystkich zdających. 

 72% 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 40 

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 29 100% 

Liceum profilowane 3 100% 

Technikum  3 100% 

Liceum uzupełniające 6 100% 

Technikum uzupełniające 6 100% 

RAZEM 41 100% 

 

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

poziomie podstawowym wymagane 30% punktów  uzyskali wszyscy maturzyści.  
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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 3.2. 1 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.3./6.4. 2 

Łatwe 0,7-0,89 

1.1./1.5./2.2./2.4./2.5./3.1./3.3./3.4./4.1./4.3./4.4./5.2

5.5./5.6./6.2./6.3./6.5./6.6./6.7./7.1./7popr/8.1./8.2./

8form/8bog/8popr. 

26 

Bardzo łatwe 0,9-1 
1.2./1.4./2.1./2.3./3.5./4.2./4.5./4.6./5.1./5.3./5.4./5.7

./6.17.2./7.3./7.4./8.3./8.4. 
18 

 

Zadania w arkuszu  na poziomie podstawowym okazały się w zdecydowanej większości 

łatwe i bardzo łatwe. Zadania łatwe stanowią ponad 55% wszystkich zadań w arkuszu, 

zadania bardzo łatwe – 38%. W arkuszu nie było zadań bardzo trudnych. Najłatwiejszymi 

okazały się zadania 2 i 5. (łatwość 0,90) zaś nieznacznie trudniejszym od pozostałych było  

tylko  zadanie 3 (łatwość 0,74) 

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

trudniejsze okazało się zadanie 3. (łatwość 0,74) wielokrotnego wyboru z zakresu 

tematycznego Kultura - film, Styl życia, Zainteresowania, Praca. Najwięcej trudności 

sprawiło zdającym zadanie cząstkowe 3.2. (łatwość 0,49), do wykonania którego być może 

zabrakło znajomości słowa adolescente. Bardzo łatwe dla zdających i zarazem najłatwiejsze 

w tej części egzaminu okazało się zadanie 2. (łatwość 0,90) z zakresu tematycznego  Styl 

życia, Czas wolny, Zdrowie, Zainteresowania polegające na dopasowaniu odpowiednich 

nagłówków do usłyszanych pięciu wypowiedzi na temat radzenia sobie z kryzysem. 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 0,84) z 

zakresu tematycznego Kultura, Technika, Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego 

języka, chociaż tekst opowiadający o pierwszej łodzi podwodnej zbudowanej we Włoszech 

nie należał do najłatwiejszych i obfitował w słownictwo rzadziej pojawiające się w tekstach 

omawianych w trakcie nauki. 

W części Rozumienie pisanego tekstu zadania okazały się dla zdających równie łatwe. 

Nieznacznie trudniejsze okazało się tylko zadanie 6. (łatwość 0,80) wielokrotnego wyboru z 

zakresów tematycznych Podróżowanie i turystyka, Uczestnictwo w kulturze, Czas wolny.  

Powodem tego mogła być długość tekstu oraz nagromadzenie w nim wielu informacji, co 

wymagało od zdających wnikliwej, kilkakrotnej lektury. Najwięcej trudności przysporzyło w 

nim zadanie cząstkowe 6.4. czego przyczyny można upatrywać jedynie w nieznajomości 

słowa spostare, bądź nieuważnym przeczytaniu właściwego fragmentu tekstu. 

Do najłatwiejszych należało natomiast zadanie 5 (łatwość 0,90) z zakresu tematycznego 

Szkoła polegające na dobraniu odpowiednich nagłówków do poszczególnych części tekstu. 

Ta technika, oceniana przez zdających jako jedna z trudniejszych tym razem nie sprawiła 

najmniejszych kłopotów. Podobnie zadanie 4. (łatwość 0,89) należy zaliczyć do zadań 

łatwych Sprawiła to zarówno zastosowana technika prawdy i fałszu, należąca do 

najłatwiejszych w tej części arkusza jak i duża łatwość samego tekstu opierającego się na 

takich zakresach tematycznych jak Praca, podróżowanie czy Czas wolny.  
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W części Wypowiedź pisemna zdecydowanie trudniejsze okazało się zadanie 8 dłuższej 

formy użytkowej.  

W zadaniu 7. (łatwość 0,86) z zakresu tematycznego Szkoła – kształcenie poza szkolne, 

Kultura – uczestnictwo w kulturze, zadaniem zdającego było napisanie krótkiej wiadomości 

dotyczącej organizacji konkursu piosenki włoskiej. 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 

okazało się przekazanie drugiej informacji (łatwość 0,92), w której należało podać miejsce, 

w którym odbywał się konkurs, co można było zrealizować przy użyciu prostych struktur 

gramatyczno-leksykalnych i prostego słownictwa. Zdający w większości redagowali 

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

Szkoła – kształcenie poza szkolne, Podróżowanie, Czas wolny polegające na zredagowaniu 

listu prywatnego okazało się bardzo łatwe w zakresie przekazania wymaganych informacji.  

Najmniej trudności sprawiło zdającym wyrażenie informacji trzeciej (łatwość 0,94), w której 

należało opisać zajęcia językowe oraz podać czynności wykonywane w czasie wolnym. 

Także przekazanie pozostałych trzech informacji dotyczących pogody podczas podróży, 

mieszkania oraz planów podjęcia pracy po zakończeniu kursu nie sprawiło zdającym 

większych trudności i wypadło znacznie lepiej niż w poprzednim roku. Nieco trudniejsza 

okazała się jak zawsze realizacja kryterium poprawności językowej (łatwość 0,72) i 

bogactwa językowego (łatwość 0,77) 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 1.5. 1 

Średnio łatwe 0,5-0,69 1.2./1.3./2.1./2.2./2.3.  5 

Łatwe 0,7-0,89 
1.1./1.6./2.4./3treść/3kom/3bog/

3popr. 
7 

Bardzo łatwe 0,9-1 1.4. 1 

 

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 

86% wszystkich zadań. Arkusz nie zawierał zadań bardzo trudnych i tylko jedno zadanie 

okazało się dla zdających nieco trudniejsze od pozostałych. Było to zadanie cząstkowe 1.5. 

(łatwość 0,43), w którym wymagana była umiejętność utworzenia przysłówka 

preferibilmente od przymiotnika preferibile co wydaje się dość dziwne biorąc pod uwagę 

fakt, że najłatwiejsze okazało się zadanie cząstkowe 1.4. (łatwość 0,93 ), w którym należało 

utworzyć znacznie trudniejszą formę rzeczownika richiesta od czasownika częściowo 

nieregularnego richiedere.  

Zadanie 1. (łatwość 0,63) obejmowało zakres tematyczny Dom – wyposażenie domu 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 większych problemów i 

okazało się dla nich średnio łatwe (łatwość 0,66).  

Zadanie 2. (łatwość 0,61) polegające na tłumaczeniu brakujących słów lub wyrażeń na 

język włoski okazało nieco trudniejsze od zadania 1. Najniższy wskaźnik łatwości uzyskało 

zadanie cząstkowe 2.1. (łatwość 0,50), wymagające znajomości trybu łączącego congiuntivo. 

Znacznie łatwiejsze okazało się natomiast zadanie cząstkowe 2.4. (łatwość 0,61), pomimo 
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tego że również wymagało znajomości trybu congiuntivo. Być może stało się tak dlatego, że 

wymagana forma jest często używanym trybem rozkazującym dla czasownika fare.  

 

W części Wypowiedź pisemna zadanie 3 okazało się dla zdających łatwe (łatwość 0,81) 

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 1, w którym należało napisać rozprawkę na temat wykorzystania 

roweru do poruszania
 

się po mieście zastępując nim środki transportu publicznego. 

Najwyższy wskaźnik łatwości (łatwość 0,89) w zadaniu 3 należał do kategorii kompozycji, 

zaś najtrudniejsza okazała się realizacja kryterium bogactwa językowego (łatwość 0,72) oraz 

poprawności językowej (łatwość 0,78), chociaż wyniki obydwu tych kategori są 

porównywalne do wyników ubiegłego roku, a więc wypadły znacznie lepiej w stosunku do 

lat 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  90% wszystkich zdań w arkuszu. Arkusz  nie 

zawierał zadań bardzo trudnych. Najtrudniejsze okazało się dla zdających zadanie cząstkowe 

6.2. (łatwość 0,35) na rozumienie słuchanego tekstu. 

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

najłatwiejsze okazało się zadanie 5. (łatwość 0,92). 

Zadanie 4. polegające na zaznaczeniu zdań zgodnych z treścią wysłuchanego tekstu 

informacyjnego należało do zadań łatwych (łatwość 0,85) i nie sprawiło zdającym trudności. 

Najsłabiej wypadło w nim zadanie 4.1. (łatwość 0,55). Zabrakło prawdopodobnie rzetelnego 

wsłuchania się w tekst co poskutkowało zaznaczeniem błędnej odpowiedzi. 

Zadanie 5. (łatwość 0,92) polegające na przyporządkowaniu usłyszanych tekstów 

informacyjnych właściwym nagłówkom, należało do zadań bardzo łatwych i było 

najłatwiejszym zadaniem tej części egzaminu. Pomocne mogło być tutaj dobrze opanowane 

słownictwo z ulubionego przez uczniów zakresu Podróżowanie i turystyka.  

Znacznie więcej trudności sprawiło natomiast zadanie 6. (łatwość 0,65) oparte na tekście 

będącym wywiadem ze znanym socjologiem na temat młodzieży włoskiej. W tym zadaniu 

Stopień 

trudności 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba 

zadań 

Bardzo trudne 0-0,19 - - 

Trudne 0,2-0,49 6.2./9.4. 2 

Średnio łatwe 0,5-0,69 4.1./6.1./9.5./9.6./ 4 

Łatwe 0,7-0,89 
5.2./5.5./6.3./6.4./6.5./7.2./7.4./7.5./

8.2./8.3./8.4./9.1./9.2./9.3. 
14 

Bardzo łatwe 0,9-1 
4.2./4.3./4.4./4.5./5.1./5.3./5.4./7.1./

7.3./8.1. 
10 
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najtrudniejsze okazało się zadanie cząstkowe 6.2.(łatwość 0,35) będące jednocześnie 

najtrudniejszym zadaniem tej części egzaminu. 

  

 W części Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno – 

gramatycznych najwięcej problemów, jak zwykle, przysporzyło zdającym zadanie 9. 

(łatwość 0,65) polegające na rozpoznawaniu różnorodnych struktur leksykalno-

gramatycznych w podanym kontekście, chociaż w całości należało ono do zadań średnio 

łatwych, co pozwala tylko wnioskować o dobrym przygotowaniu uczniów do egzaminu. 

Bardzo łatwe okazały się natomiast oba zadania na rozumienie tekstu czytanego tj. zadanie 

7 (łatwość 0,85)  i  zadanie 8 (łatwość 0,82). 

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

obejmujący Żywienie oraz Święta i uroczystości – styl życia. Zdający mieli za zadanie 

uzupełnienie tekstu zdaniami wybranymi spośród zdań podanych pod tekstem, tak aby 

otrzymać spójną i logiczną wypowiedź i tu żadne z zadań cząstkowych nie sprawiło 

zdającym trudności.   

Również zadanie 8, pomimo trudniejszego zakresu tematycznego jakim jest Nauka i 

technika – odkrycia naukowe i wynalazki okazało się bardzo łatwe (łatwość 0,82) i nie 

przysporzyło piszącym żadnych trudności.  

Zadanie 9. (łatwość 0,65) okazało się, jak już powiedzieliśmy trudniejsze od pozostałych, 

co nie dziwi biorąc pod uwagę fakt, 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 9.4. (łatwość 0,53), w którym 

zdający mieli trudności z wyborem właściwego zaimka.  

 

 

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 

41 41,7 83,4 0,83 17,2 19,5 50,00 45,00 49,00 

 

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 83,4. Oznacza to, że 

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

Wszyscy zdający uzyskali wynik znacznie powyżej wymaganych 30% pozwalających na 

zaliczenie egzaminu na poziomie podstawowym. Najniższy wynik (19,5 pkt.) uzyskała tylko 

jedna osoba. Sześciu zdających uzyskało najwyższy wynik tj. 50 pkt. Wynik ucznia 

środkowego (mediana = 45,50) podobnie jak wynik najczęściej się powtarzający (modalna = 

49) jest wyższy od średniego wyniku wszystkich zdających.  
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Rozkład wyników indywidualnych 
 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach 

co 1 punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla województwa mazowieckiego z podziałem na 

typy szkół 

 

 

Typ szkoły Liczba zdających 
Średni wynik w 

ujęciu % 

Liceum ogólnokształcące 29 85,9 

Liceum profilowane 3 73,3 

Technikum  3 80,3 

Liceum uzupełniające 6 78,2 

RAZEM 41 83,4 

 

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 83,4%. 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 profilowanych i 

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

 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średni wynik 

w ujęciu 

procentowym 

grodziski 1 94,00 

kozieniecki 1 89,00 

legionowski 1 94,00 

mławski 1 90,00 

pruszkowski 1 74,00 

radomski 1 66,00 

sochaczewski 1 71,00 

warszawski 18 82,67 

żyrardowski 1 98,00 

M. Siedlce 1 80, 

M. Radom 9 82,22 

M. Płock 5 87,40 

Razem 41 83,44 

 

        Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie podstawowym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2011/ 

 

Liczba zdających  560  

Stanin 

/klasa 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 33% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo niska 34% - 53% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 54% - 70% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 
poniżej 

średniej 
71% - 83% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 84% - 91% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 
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6 
powyżej 

średniej 
92% - 94% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 95% - 97% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 
bardzo 

wysoka 
98% - 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 polega na przyporządkowaniu uzyskanej średniej liczby 

punktów w ujęciu procentowym odpowiedniemu przydziałowi i odczytaniu nazwy klasy. 

 

Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 44% 1 3 

2 bardzo niska 59-65,5 2 6 

3 niska 66-71 4 12 

4 poniżej 

średniej 72-77 7 12 

5 średnia 80-89 7 15 

6 powyżej 

średniej 90-93 7 15 

7 wysoka 94-96 5 15 

8 bardzo 

wysoka 98 4 12 

9 najwyższa 100 3 9 

 

 

 

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 

40 39,3 78,6 0,78 8,00 17,00 49,00 41,00 48,00 

 

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 78,6%.  

Najniższy wynik 17 punktów uzyskała tylko jedna osoba zaś najwyższy wynik – 50 

punktów aż 11 zdających, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu zdających do 
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egzaminu na poziomie rozszerzonym. Wynik ucznia środkowego (mediana = 41,00) 

podobnie jak wynik najczęściej się powtarzający (modalna = 48,00) jest znacznie wyższy od 

średniego wyniku wszystkich zdających.  

 

 

Rozkład wyników indywidualnych 
 

Poniższy wykres przedstawia rozkład wyników indywidualnych w przedziałach 

co 1 punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla województwa mazowieckiego z podziałem 

na typy szkół 

 

 

Typ szkoły 

Przedmiot dodatkowy 

Liczba 

zdających 

Wynik średni w 

% 

Liceum ogólnokształcące 36 78,92 

Technikum 2 79,00 

Liceum Profilowane 1 52,00 

Liceum uzupełniające 1 94,00 

RAZEM 40 78,63 

 

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 78,63%,   
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Średnie wyniki w ujęciu procentowym dla powiatów województwa mazowieckiego 

 

Powiat 
Liczba 

zdających 

Średni wynik 

w ujęciu 

procentowym 

grodziski 1 55,00 

pruszkowski 2 50,00 

warszawski 26 85,54 

M. Płock 4 78,25 

M. Radom 7 64,71 

Razem 40 78,63 

         

       Na podstawie krajowych wyników w ujęciu procentowym uzyskanych przez zdających 

egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym przygotowano skalę 

staninową, która umożliwia przyporządkowanie wyników poszczególnych zdających do 

odpowiedniej klasy. 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych /Karta wyników matury 2011/ 

 

Liczba zdających 219  

Stanin 

/klasa 
Nazwa klasy 

Przedziały 

procentowe 
Komentarz dla zdającego 

1 najniższa 0% - 44% 
4% zdających ma wynik w tej klasie,  

96% zdających ma wynik w wyższych klasach. 

2 bardzo niska 45% - 56% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

89% zdających ma wynik w wyższych klasach,  

4% w niższej. 

3 niska 57% - 64% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

77% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

11% w niższych. 

4 poniżej średniej 65% - 73% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

60% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

23% w niższych. 

5 średnia 74% - 82% 

20% zdających ma wynik w tej klasie,  

40% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

40% w niższych. 

6 
powyżej 

średniej 
83% - 90% 

17% zdających ma wynik w tej klasie,  

23% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

60% w niższych. 

7 wysoka 91% - 94% 

12% zdających ma wynik w tej klasie,  

11% zdających ma wynik w wyższych klasach, 

77% w niższych. 

8 bardzo wysoka 95% - 97% 

7% zdających ma wynik w tej klasie,  

4% zdających ma wynik w wyższej klasie,  

89% w niższych. 
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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 przydziałowi i odczytaniu nazwy klasy. 

 

 

Normy staninowe dla wyników szkół w województwie mazowieckim 
 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 40% 1 2,5 

2 bardzo niska 52-55 2 5 

3 niska 58-63 9 18 

4 poniżej 

średniej 80-83 5 10 

5 średnia 86-87 16 32 

6 powyżej 

średniej 93 1 2,5 

7 wysoka 94 3 6 

8 bardzo 

wysoka 95 3 6 

9 najwyższa 100 0 0 

 

 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 Do egzaminu maturalnego z języka włoskiego w 2012 roku przystąpiło po raz 

pierwszy 148 absolwentów w tym 41 absolwentów wybrało język włoski jako 

przedmiot obowiązkowy zaś 107  zdawało egzamin z tego języka wybierając go jako 

przedmiot dodatkowy. Absolwenci liceów ogólnokształcących, podobnie jak w 

latach ubiegłych stanowili znakomitą większość wszystkich zdających.  

 

 Egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym zdawało ogółem 108 

absolwentów zaś na poziomie rozszerzonym 40. 

 

 Egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie podstawowym okazał się łatwy 

(łatwość 0,83) i został zdany przez 100% 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 0,78). 

 

 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.  
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XIII. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z HISTORII 



  

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
a
ze

m
 

L
ic

zb
a

 

u
n

ie
w

a
żn

ie
ń

 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
971 1557 2528 - 

Liceum 

profilowane 
37 6 43 - 

Technikum 154 24 178 - 

Liceum 

uzupełniające 
4 1 5 - 

Technikum 

uzupełniające 
4 0 4 - 

Razem 1 170 1588 2758 - 

 

 

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

nego w 2012 roku po raz pierwszy i zdawali egzamin w wersji standardowej.  

W 2012 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 2758 absolwentów szkół ponadgimna-

zjalnych. Wśród tych absolwentów aż 91,66% stanowili uczniowie, którzy ukończyli licea 

ogólnokształcące. Absolwenci liceów profilowanych, którzy wybrali historię na egzaminie 

maturalnym stanowili 1,5% zdających ten przedmiot, a absolwenci techników stanowili 

6,45%. Jedynie 0,3% zdających historię na maturze stanowili absolwenci liceów i techników 

uzupełniających. 

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 58% 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 – 51 pisało poziom podstawowy, a 214 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 – w tym 3 poziom podstawowy, a 2 poziom rozszerzony. Do egzaminu maturalne-

go z historii przystąpiło także 7 osób słabo widzących i jedna osoba niesłysząca oraz jedna 

niewidząca. Dla tych zdających  przygotowano osobne arkusze. 

Egzamin maturalny z historii w języku francuskim pisało 7 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 1C 2A 2B 3 4A 4B 4C 5 6 7A 7B 8 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 

Łatwość zadania 0.72 0,29 0,77 0,81 0,52 0,66 0,56 0,16 0,45 0,74 0,81 0,59 0,84 0,45 

Numer zadania 9A 9B 9C 9D 9E 10 11A 11B 12A 12B 12C 12D 13A 13B 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 2 1 

Łatwość zadania 0,94 0,76 0,50 0,52 0,69 0, 62 0,36 0.60 0,60 0,42 0,28 0,35 0,69 0,37 

Numer zadania 14A 14B 14C 15A 15B 15C 16 17A 17B 17C 18A 18B 19 20 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 

Łatwość zadania 0,12 0,71 0,35 0,12 0,43 0,67 0,72 0,67 0,58 0,34 0,82 0,50 0,50 0,68 

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

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,51 0,89 0,30 0,44 0,38 0,41 0,47 0,40 0,66 0,29 0,53 0,76 0,53 0,56 

Numer zadania 27 28A 28B 29 30 31A 31B 32A 32B 33A 33B    

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
2 2 2 5 4 1 2 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. 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1
A

1
B

1
C

2
A

2
B 3

4
A

4
B

4
C 5 6

7
A

7
B 8

9
A

9
B

9
C

9
D

9
E 1
0

1
1
A

1
1
B

1
2
A

1
2
B

1
2
C

1
2
D

1
3
A

1
3
B

1
4
A

1
4
B

1
4
C

1
5
A

1
5
B

1
5
C 1
6

1
7
A

1
7
B

1
7
C

1
8
A

1
8
B 1
9

2
0

2
1
A

2
1
B

2
1
C

2
2
A

2
2
B

2
3
A

2
3
B 2
4

2
5
A

2
5
B

2
5
C

2
6
A

2
6
B

2
6
C 2
7

2
8
A

2
8
B 2
9

3
0

3
1
A

3
1
B

3
2
A

3
2
B

3
3
A

3
3
B

 
 

Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 4B, 14A, 15A bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

1B, 4C, 8, 11A, 12B, 12C, 

12D, 13B, 14C, 15B, 17C, 

21C, 22A, 22B, 23A, 23B, 

24, 25B, 28A, 28B, 31A, 

32A, 32B 

trudne 

0,50 – 0,69 

2B, 3, 4A, 7A, 9C, 9D, 9E, 

10, 11B, 12A, 13A, 15C, 

17A, 17B, 18B, 19, 20, 21A, 

25A, 25C, 26B, 26C, 27, 30, 

31B, 33A, 33B  

umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 
1A, 1C, 2A, 5, 6, 7B, 9B, 

14B, 16, 18A, 21B, 26A, 29 
łatwe 

0,90 – 1,00 9A bardzo łatwe 

 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego dominowały zadania/części zadań  

umiarkowanie trudne, za które zdający mógł otrzymać 47 punktów na 100 możliwych do uzy-

skania za rozwiązanie całego arkusza. Za rozwiązanie zadań trudnych zdający mógł otrzymać 

28 % ogólnej liczby punktów. Zadania w arkuszu dla poziomu podstawowego dobrze różni-

cowały zdających. Warto podkreślić, że wskaźniki łatwości dla zadań z poziomu podstawo-

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

Najwięcej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań 14A i 15A, w którym musieli w 

celu rozpoznania zjawisk historycznych, wykazać się umiejętnością uogólnienia informacji 
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zawartych w tekstach źródłowych. Teksty źródłowe będące obudową do tych zadań to  frag-

menty – Utopii Tomasza Morusa (14A) oraz uchwały sejmu piotrkowskiego z 1562 r. Wyniki 

obu zadań świadczą, że zdający nie dostrzegli w tekstach wyraźnych wskazówek naprowa-

dzających na prawidłowe odpowiedzi.  Można domniemywać, że i wiedza zdających o proce-

sie grodzeń w Anglii, jak i o ruchu egzekucyjnym w Polsce jest niewielka. Warto podkreślić, 

że informacje na ten temat pojawiają się w podręcznikach już na poziomie gimnazjum. 

Bardzo trudne okazało się także zadanie 4B, w którym zdający powinni zaprezentować wie-

dzę dotyczącą dziejów starożytnego Rzymu. Zdający nie wiedzieli, że Gajusz Juliusz Cezar 

był rzymskim dyktatorem. Wynik tego zadania dowodzi braku fundamentalnej wiedzy huma-

nistycznej dla każdego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej. Z kolei najłatwiejsze dla zdają-

cego okazało się zadanie 9A polegające na odczytaniu informacji ze źródła genealogicznego 

oraz średniowiecznej kroniki. 

 

 

 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza 

dla poziomu rozszerzonego. 

 

 

 

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

Maksymalna 

punktacja za 

zadanie 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Łatwość zadania 0.67 0.39 0.69 0.90 0.81 0.77 0.76 0.60 0.68 0.62 0.61 0.74 0.94 0.83  

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

Maksymalna 

punktacja za 

zadanie 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 20.00 

Łatwość zadania 0.64 0.42 0.81 0.71 0.33 0.49 0.49 0.55 0.85 0.63 0.49 0.59 0.37 0.42 0.47 
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Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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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 
1B, 12B, 15, 16, 17, 21, 23, 

24, 25 
trudne 

0,50 – 0,69 
1A, 2, 7, 8, 9, 10A, 12A, 18, 

20, 22 
umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 4, 5, 6, 10B, 11B, 13, 14, 19 łatwe 

0,90 – 1,00 3, 11A bardzo łatwe 

 

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

kowanie trudne oraz łatwe. Za ich rozwiązanie można było otrzymać 75% punktów możli-

wych do uzyskania za tę część arkusza dla poziomu rozszerzonego. Żadne zadanie z arkusza 

dla poziomu rozszerzonego nie okazało się bardzo trudne, a trzy zadania były dla maturzy-

stów 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 roz-
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szerzonym okazało się zadanie 15, w którym proszono o uporządkowanie chronologiczne 

wydarzeń dotyczących historii powszechnej po II wojnie światowej.  

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 dotyczące roli wybitnych jednostek w historii. Pierwszy temat był po-

święcony Aleksandrowi Macedońskiemu, a drugi postaciom niezwykle zasłużonym dla odzy-

skania niepodległości przez Polskę – Józefowi Piłsudskiemu i Romanowi Dmowskiemu. Te-

goroczni maturzyści wykazali się większą umiejętnością konstruowania logicznej, spójnej, 

bogatej w argumenty wypowiedzi. Poziom łatwości wypracowania wyniósł 0, 47 i jest wyż-

szy od ubiegłorocznego. 

  

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

 

Poziom podstawowy 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy wykres. 

 

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

wowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 56,60 

Mediana 57,00 

Dominanta 57,00 

Odchylenie standardowe 16,07 

Wynik najniższy 8,00 

Wynik najwyższy 97,00 

Rozstęp 89,00 

 

 Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających historię na poziomie podstawo-

wym wynosi 56,60 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. 
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 W województwie mazowieckim żaden zdający historię na poziomie podstawowym nie uzy-

skał maksymalnej liczby punktów. 

Warto nadmienić, że średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających historię na pozio-

mie podstawowym wzrosła w porównaniu z wynikiem ubiegłorocznym.  

 

 

 

Poziom rozszerzony 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 

 

Rozkład wyników - poziom rozszerzony
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Dane statystyczne (w procentach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 

zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 57,04 

Mediana 58,00 

Dominanta 60,00 

Odchylenie standardowe 21,24 

Wynik najniższy 6,00 

Wynik najwyższy 100,00 

Rozstęp 94,00 

 

 Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających historię na poziomie rozszerzo-

nym wynosi 28,52, co stanowi 57,04% 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 laureatom i fi-

nalistom olimpiady historycznej z województwa mazowieckiego, zwolnionym z egzaminu 

przyznano maksymalną liczbę punktów – 50. 

Maksymalną liczbę punktów za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego otrzymało 

dwóch 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 58,11 57,48 

Liceum profilowane 47,19 41,67 

Liceum uzupełniające 36,75 30,00 

Technikum 50,38 33,67 

Technikum uzupełniające 37,00 – 

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 zdawało tyl-

ko 4 absolwentów techników uzupełniających podczas gdy ten sam egzamin w liceach ogól-

nokształcących zdawało 971 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 52,60 5 47,00 10 

Warszawa - Białołęka 61,00 4 40,67 3 

Warszawa - Bielany 55,41 41 59,68 57 

Warszawa - Mokotów 52,28 60 53,95 149 

Warszawa - Ochota 63,52 29 60,69 52 

Warszawa - Praga Południe 58,13 45 47,41 71 

Warszawa - Praga Północ 57,85 13 69,21 38 

Warszawa - Śródmieście 58,89 46 65,77 264 

Warszawa - Wola 56,96 75 54,88 125 

Warszawa - Żoliborz 53,90 20 55,89 54 

Warszawa - Rembertów 55,00 8 34,00 7 

Warszawa - Targówek 58,62 13 41,87 15 

Warszawa - Ursus 54,50 6 0,00 0 

Warszawa - Ursynów 54,00 8 50,32 50 

Warszawa - Wawer 54,14 7 34,57 7 

Warszawa - Wilanów 52,00 4 51,00 6 

Warszawa - Włochy 48,00 1 – 0 
* 
 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 zdawało tylko 3 absolwentów, a w dzielnicy Śródmieście 264. O średnim wyniku dla 

poziomu podstawowego dla dzielnicy Włochy zdecydował wynik uzyskany przez jednego 

zdającego. Historii na poziomie rozszerzonym na terenie tej dzielnicy nie zdawał żaden ab-

solwent. 

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 2012 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 2012– 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% - 26% 4 

2 bardzo niska 27% - 33% 7 

3 niska 34% - 41% 12 

4 poniżej średniej 42% - 49% 17 

5 średnia 50% - 58% 20 

6 powyżej średniej 59% - 67% 17 

7 wysoka 68% - 75% 12 

8 bardzo wysoka 76% - 83% 7 

9 najwyższa 84% - 100% 4 

 

Karta wyników matury 2010 –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%- 16% 4 

2 bardzo niska 17% - 24% 7 

3 niska 25% - 32% 12 

4 poniżej średniej 33% - 42% 17 

5 średnia 43% - 56% 20 

6 powyżej średniej 57% - 68% 17 

7 wysoka 69% - 78% 12 

8 bardzo wysoka 79% - 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  

69% - 78 %, 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 8,00 - 31,00 14 3,9 

2 bardzo niska 31,10 - 38,70 24 6,8 

3 niska 38,80 - 44,00 43 12,1 

4 poniżej średniej 44,10 - 51,30 60 16,9 

5 średnia 51,40 - 58,30 71 20,0 

6 powyżej średniej 58,40 - 65,00 61 17,2 

7 wysoka 65,10 - 72,00 46 13,0 

8 bardzo wysoka 72,10 - 80,00 24 6,8 

9 najwyższa 80,10 - 92,00 12 3,4 

 

Poziom rozszerzony 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa 12,00 – 22,00 11 4,6 

2 bardzo niska 22,10 – 28,00 17 7,1 

3 niska 28,10 – 37,00 28 11,6 

4 poniżej średniej 37,10 – 46,70 41 17,0 

5 średnia 47,80 – 56,00 51 21,2 

6 powyżej średniej 56,10 – 63,70 40 16,6 

7 wysoka 63,80 – 72,00 29 12,0 

8 bardzo wysoka 72,10 – 81,30 17 7,1 

9 najwyższa 81,40 – 100,00 7 2,9 
                                                 *)  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 63,80% - 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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Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

 

Poziom podstawowy 

 

 
 

Poziom rozszerzony 

 

 
  

Normy staninowe dla wyników uzyskanych w powiatach na egzaminie maturalnym z historii 

pozwalają odnieść wynik uzyskany w danym powiecie do wyników uzyskanych na tym eg-

zaminie przez zdających w pozostałych powiatach województwa mazowieckiego.   

 

4. Podsumowanie i wnioski 

 Egzamin maturalny z historii zdawało łącznie 2758 tegorocznych absolwentów, co 

stanowi 6% ogółu zdających po raz pierwszy egzamin maturalny. W 2012 roku histo-

rię na maturze wybrało mniej zdających niż w 2011 roku.  

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

poziomie podstawowym. Liczba absolwentów zdających historię na maturze, z innych 

szkół niż licea ogólnokształcące, systematycznie maleje. 
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 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 nieco wyższy poziom wy-

pracowań 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, gdyż jest swoistą sumą 

nauk. Bez znajomości podstaw 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 zagadnie-

nia stanowiące przedmiot rozważań w wypracowaniach maturalnych zawsze stanowią 

kanon w treściach podręczników szkolnych, a ich omówienie na lekcjach jest obo-

wiązkiem każdego nauczyciela. Wynik egzaminu zależy jednak w największej mierze 

od zdającego, od jego zaangażowania w przyswajaniu wiedzy i ćwiczeniu umiejętno-

ści posługiwania się zbiorem informacji. Istotna rolę odgrywa także dyspozycja inte-

lektualna zdającego w dniu egzaminu i umiejętność radzenia sobie ze stresem egzami-

nacyjnym. Należy pamiętać, że rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych odbywa się 

pod presją czasu. Przygotowanie ucznia do pisania wypracowania z historii rozpoczy-

na się już ... w szkole podstawowej. To wówczas na lekcjach języka polskiego i histo-

rii uczeń zdobywa podstawy do prowadzenia narracji i budowania obrazu przeszłości. 

W gimnazjum i szkole pogimnazjalnej uczeń poszerza swoją wiedzę historyczną i do-

skonali umiejętności budowania wypowiedzi pisemnej. W szkole pogimnazjalnej nau-

czyciele przygotowując uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z historii na po-

ziomie rozszerzonym powinni rozwijać umiejętność myślenia problemowego – po-

równywania procesów, zjawisk, rozumienia ich złożoności, wieloaspektowości, różnej 

dynamiki. 
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XIV. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 



  

1. Podstawowe dane statystyczne 
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z wiedzy o społeczeństwie, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 
 

Liczba 

zdających 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
a
ze

m
 

L
ic

zb
a

 

u
n

ie
w

a
ż-

n
ie

ń
 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
3 131 4 074 7 205 

- 

Liceum 

profilowane 
341 31 372 

- 

Liceum 

uzupełniające 
9 1 10 

- 

Technikum 1 067 93 1 160 - 

Technikum 

uzupełniające 
3 2 5 

- 

Razem 4 551 4 201 8 752 - 
 

        Powyższe dane dotyczą tych zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego  

w 2012 roku po raz pierwszy i zdawali egzamin w wersji standardowej. Do tej liczby należy 

dodać jeszcze 765 osób, które  przystąpiły do matury z wiedzy o społeczeństwie po raz kolej-

ny. 

 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zdawało więc 9517 maturzystów,  

co stanowi 20% ogółu zdających. Oznacza to, że co piąty uczeń w województwie  

mazowieckim przystąpił do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. W porówna-

niu do roku ubiegłego liczba zdających pozostała na podobnym poziomie. W dalszym ciągu 

potwierdza się więc informacja o nieustającej popularności wiedzy o społeczeństwie jako 

przedmiotu egzaminacyjnego. Wśród tych absolwentów ponad 82% stanowili uczniowie,  

którzy ukończyli licea ogólnokształcące. Absolwenci liceów profilowanych, którzy wybrali 

wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym stanowili tylko 4,3% zdających ten 

przedmiot, a absolwenci techników stanowili ponad 13% (wzrost o 2 punkty procentowe). 

Tylko 0,17% wszystkich zdających egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie, to absol-

wenci liceów i techników uzupełniających (wyraźny spadek). Zauważalny jest wyjątkowo 

wysoki procent zdających, którzy ukończyli licea ogólnokształcące i wybrali wiedzę o społe-

czeństwie na egzaminie maturalnym w stosunku do absolwentów liceów profilowanych lub 

techników. Na poziom rozszerzony zdecydowała się tylko niewielka liczba absolwentów  

liceów profilowanych i techników. Coraz częściej na zdawanie egzaminu maturalnego  

z wiedzy o społeczeństwie decydują się więc maturzyści zainteresowani dostaniem się  

na kierunkowe studia, gdzie przy rekrutacji brany jest pod uwagę właśnie ten przedmiot. 

Do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło także 7 osób  

niesłyszących (5 – poziom podstawowy, 2 – poziom rozszerzony) i 1 osoba niewidoma  

(poziom podstawowy), dla których przygotowano osobne arkusze. Żaden z absolwentów 

szkoły ponadgimnazjalnej nie zdawał egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie  

w wersji dwujęzycznej. Dziewiętnaście osób (6 poziom podstawowy i 13 poziom  

rozszerzony), którym udokumentowane, szczególne sytuacje losowe lub zdrowotne  

uniemożliwiły przystąpienie do egzaminu w terminie majowym zdawało egzamin maturalny  

z wiedzy o społeczeństwie w czerwcu.  
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2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań  

z arkusza dla poziomu podstawowego. 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Maksymalna  

punktacja za zadanie 
1 2 1 4 2 4 2 2 4 5 3 3 4 3 

Łatwość zadania 0,33 0,66 0,52 0,30 0,52 0,48 0,47 0,45 0,20 0,24 0,35 0,43 0,27 0,69 

Numer zadania 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Maksymalna  

punktacja za zadanie 
1 3 1 3 2 4 4 2 5 3 3 2 2 2 

Łatwość zadania 0,26 0,68 0,45 0,57 0,52 0,14 0,27 0,05 0,33 0,55 0,65 0,78 0,95 0,56 

Numer zadania 29 30 31 32 33 34 

 
Maksymalna  

punktacja za zadanie 
1 2 2 1 2 15 

Łatwość zadania 0,98 0,52 0,58 0,84 0,14 0,39 

 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego przedstawia 

poniższa tabela. 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 20, 22, 33 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 21, 23, 34 
trudne 

0,50 – 0,69 
2, 3, 5, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 

28, 30, 31 
umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 26, 32 łatwe 

0,90 – 1,00 27, 29 bardzo łatwe 

  

Wśród zadań arkusza podstawowego dominowały zadania trudne  

i umiarkowanie trudne. Trzy zadania okazały się bardzo trudne, a dwa – bardzo łatwe.  

Mimo tego arkusz dość dobrze zróżnicował zdających.  

 Najniższy wynik (wskaźnik łatwości – poniżej 0,20) uzyskali zdający w zadaniach  

20, 22 i 33. W pierwszym z nich oczekiwano od zdających znajomości podstawowych  

informacji związanych z etapami integracji europejskiej.  Podobnie było w przypadku zadania 

22, które wymagało rozpoznania, na podstawie krótkiego opisu, wybranych instytucji  

unijnych. W przypadku zadania 33 wielką trudnością dla zdających było uzyskanie informacji 

na podstawie tekstu źródłowego. 

Warto zwrócić uwagę, że zdający w województwie mazowieckim nie mieli większych  

problemów z prawidłowym rozwiązaniem zadań: 26, 27, 29 i 32 (same zadania zamknięte). 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań  

z arkusza dla poziomu rozszerzonego. 

 

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

Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,37 0,33 0,44 0,13 0,41 0,34 0,26 0,42 0,18 0,60 0,28 0,27 

Numer zadania 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.A 22.B 23 

Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,83 0,30 0,01 0,38 0,39 0,28 0,77 0,70 0,31 0,63 0,11 0,71 

Numer zadania 24 25.A 25.B 26 27.1 27.2 27.3 

 Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 1 1 1 18 1 1 

Łatwość zadania 0,44 0,37 0,68 0,70 0,33 0,95 0,91 
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Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 
  

 Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego  

przedstawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 4, 9, 15, 22.B bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 21, 24, 25.A, 27.1 
trudne 

0,50 – 0,69 10, 22.A, 25.B,  umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 13, 19, 20, 23, 26 łatwe 

0,90 – 1,00 27.2, 27.3 bardzo łatwe 

 

Wśród zadań arkusza na poziomie rozszerzonym dominowały zadania trudne  

i łatwe, a więc te, które najlepiej różnicowały zdających. Cztery zadania okazały się  

zadaniami bardzo trudnymi. Zadanie 4 wymagało rozpoznania ideologii, której założenia  

zostały przedstawione w tekście. Mimo że zadanie to było zadaniem zamkniętym, to zdający 

najczęściej zaznaczali odpowiedź B, czyli komunizm. W zadaniu 9. należało rozpoznać  

nazwę stanowiska osoby, która w podanej w tekście sytuacji przejęła obowiązki głowy  

państwa. W tym przypadku wpisywano najczęściej błędną odpowiedź, czyli Marszałka  

Sejmu. W zadaniu 15. (najtrudniejszym w całym arkuszu) maturzyści nie potrafili, na pod-

stawie opisu rozpoznać nazwy ładu międzynarodowego, a w zadaniu 22.B. – podać dwóch 

nazw państw postradzieckich, w których w XXI wieku doszło do rewolucji aksamitnych.  

Najczęściej podawane było prawidłowo tylko jedno państwo (Ukraina).  
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3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

 

Poziom podstawowy 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy  

wykres. 

 

 
  

Dane statystyczne dotyczące wyników egzaminu na poziomie podstawowym zamiesz-

czone są w poniższej tabeli. 

Średnia 42,98 

Mediana 42 

Dominanta 30 

Odchylenie standardowe 12,58 

Wynik najniższy 6 

Wynik najwyższy 90 

Rozstęp 84 

 

 

 Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających arkusz podstawowy wynosi 

42,98 punktów na 100 możliwych. Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających  

arkusz podstawowy jest niższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyska-

nia za rozwiązanie wszystkich zadań tego arkusza. Oznacza to, że arkusz był dość trudny  

dla zdających egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie. Najniższy wynik –  

6 punktów uzyskało dwóch zdających. Najwyższy wynik – 90 punktów osiągnęło również 

dwóch abiturientów. Najczęściej powtarzający się wynik (dominanta) to 30 punktów, który 

uzyskało 166 zdających. Odchylenie standardowe wynosi 12,58 punktu, co oznacza, że przy 

średniej równej 42,98 punktu większość zdających uzyskała wyniki w przedziale od 31 do 55 

punktów. 
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Poziom rozszerzony 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 

 

 
 

 Dane statystyczne dotyczące wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym  

zamieszczone są w poniższej tabeli (w punktach).  

 

Średnia 20,20 

Mediana 20,00 

Dominanta 18,00 

Odchylenie standardowe 7,94 

Wynik najniższy 0,00 

Wynik najwyższy 50,00 

Rozstęp 50 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających arkusz rozszerzony wynosi 

20,20, co stanowi ponad 40,40% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie  

wszystkich zadań tego arkusza. Najniższy wynik – 0 punktów uzyskało trzech zdających. 

Jedenastu osobom, to jest laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych z wiedzy  

o społeczeństwie przyznano maksymalną liczbę punktów – 50. Osoby te zostały zwolnione  

z egzaminu. Najczęściej powtarzający się wynik (dominanta) to 18 punktów, który uzyskało 

226 zdających. Odchylenie standardowe wynosi 7,94 punktu, co oznacza, że przy średniej 

równej 20,20 punktu większość zdających uzyskała wyniki w przedziale od 13 do 28  

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

maturalnego z wiedzy o społeczeństwie dla województwa mazowieckiego z podziałem  

na typy szkół 

 

Wyniki 

egzaminu 

 

 

 

Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających wiedzę  

o społeczeństwie na poziomie 

podstawowym 
rozszerzonym 

 

Liceum 

ogólnokształcące 
44,59 40,91 

Liceum 

profilowane 
38,13 20,13 

Liceum 

uzupełniające 
37,67 18,00 

Technikum 39,89 25,59 

Technikum 

uzupełniające 
34,00 9,00 

Razem 42,98 40,40 
 

 Wyniki uzyskane za rozwiązanie obu arkuszy przez absolwentów liceów  

ogólnokształcących znacznie, jak co roku,  przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów 

wszystkich pozostałych rodzajów szkół. Najsłabsze wyniki (bez liceów  

i techników uzupełniających) osiągnęli absolwenci liceów profilowanych 

 (poziom podstawowy) i techników (poziom rozszerzony). 

 W przypadku arkusza podstawowego wyższy średni wynik, o ok. 6 punktów  

procentowych, uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących od absolwentów liceów  

profilowanych i techników. Tendencja ta bardzo znacznie się pogłębia w przypadku  

arkusza rozszerzonego. W tym przypadku różnica sięga odpowiednio ok. 15 i 20 punktów 

procentowych. Ponadto w przypadku poziomu podstawowego absolwenci techników byli   

minimalnie lepsi od absolwentów liceów profilowanych, o 1,76 punktu procentowego,  

a w przypadku poziomu rozszerzonego różnica ta jeszcze się powiększyła, do 5,46 punktu 

procentowego. Należy tylko pamiętać, że liczby maturzystów z tych dwóch typów szkół były 

bardzo małe. Powyższe fakty potwierdzają dużą różnicę w przygotowaniu do egzaminu  

maturalnego z wiedzy o społeczeństwie absolwentów wszystkich wymienionych typów szkół, 

szczególnie na poziomie rozszerzonym 

Marcin
Tekst maszynowy
245



  

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu  

z wiedzy o społeczeństwie uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

 

Dzielnica 

Poziom 

podstawowy rozszerzony 

średnia l. uczniów średnia l. uczniów 

Bemowo 45,04 24 24,22 27 

Białołęka 44,15 13 35,60 15 

Bielany 43,80 99 41,41 118 

Mokotów 41,63 197 39,14 435 

Ochota 46,89 57 42,08 156 

Praga Południe 45,26 140 37,40 164 

Praga Północ 37,74 38 44,93 84 

Śródmieście 42,73 114 48,39 483 

Wola 44,89 190 39,76 284 

Żoliborz 46,44 54 50,39 97 

Rembertów 46,86 21 34,53 15 

Targówek 44,53 36 32,05 44 

Ursus 55,18 11 33,86 14 

Ursynów 42,25 32 37,94 104 

Wawer 45,39 28 32,42 24 

Wilanów 40,82 22 33,80 30 

Włochy 41,96 24 18,50 8 

Wesoła 47,50 2 48,67 3 

Dla Warszawy 43,89 1 102 41,60 2 105 

 

 Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu  

z wiedzy o społeczeństwie uzyskane przez zdających ze szkół w powiatach województwa 

mazowieckiego zostały podane z normami staninowymi dla wyników w powiatach. 

 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

  

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z wiedzy  

o społeczeństwie w kraju przygotowano skale staninowe dla wyników indywidualnych.  

 Normy staninowe dla wyników indywidualnych egzaminu maturalnego z wiedzy  

o społeczeństwie pozwalają odnieść wynik indywidualny każdego zdającego do wyników 

uzyskanych przez pozostałych zdających ten egzamin w kraju. 
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Karta wyników matury 2011 – wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających, któ-

rzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych  

przedziałach 

(w kraju) 

1 najniższa 0% - 22% 4 

2 bardzo niska 23% - 26% 7 

3 niska 27% - 31% 12 

4 poniżej średniej 32% - 36% 17 

5 średnia 37% - 42% 20 

6 powyżej średniej 43% - 49% 17 

7 wysoka 50% - 57% 12 

8 bardzo wysoka 58% - 65% 7 

9 najwyższa 66% - 100% 4 

 

Karta wyników matury 2011 – wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających, którzy 

uzyskali wyniki 

w poszczególnych  

przedziałach 

(w kraju) 

1 najniższa 0% - 12% 4 

2 bardzo niska 13% - 18% 7 

3 niska 19% - 24% 12 

4 poniżej średniej 25% - 32% 17 

5 średnia 33% - 40% 20 

6 powyżej średniej 41% - 50% 17 

7 wysoka 51% - 58% 12 

8 bardzo wysoka 59% - 66% 7 

9 najwyższa 67% - 100% 4 

 

 Jeżeli na przykład zdający za rozwiązanie arkusza na poziomie rozszerzonym uzyskał 

34 punktów (68%), to jego wynik mieści się w przedziale 67%-100%, czyli w klasie  

dziewiątej, a więc najwyższej. Oznacza to, że wynik ten uzyskało tylko około 4% zdających, 

a 96% uzyskało wynik niższy. Dla porównania, w ubiegłym roku szkolnym wynik ten  

mieściłby się w klasie ósmej. 
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Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

 

Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym  

z wiedzy o społeczeństwie pozwalają odnieść wynik uzyskany w danej szkole do wyników 

uzyskanych na tym egzaminie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. 

 

Poziom podstawowy 

 

Klasa (stanin) Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 18,00 - 26,60 21 4 

2 bardzo niska 26,70 - 31,00 39 7 

3 niska 31,10 - 35,60 65 12 

4 poniżej średniej 36,60 - 39,60 92 17 

5 średnia 39,70 - 44,00 108 20 

6 powyżej średniej 44,10 - 48,80 92 17 

7 wysoka 48,90 - 53,30 66 12 

8 bardzo wysoka 53,40 - 62,00 38 7 

9 najwyższa 62,10 - 90,00 19 4 

 

 Jeżeli na przykład w danej szkole średnia wyników absolwentów  

za arkusz podstawowy wynosi 54,50%, to wynik tej szkoły mieści się w przedziale 53,40% – 

62,00%, czyli w klasie ósmej. Oznacza to, że wynik ten jest bardzo wysoki i uzyskało go  

około 7% szkół. Szkoła, która uzyskała taką średnią, znajduje się w grupie 38 innych szkół, 

które osiągnęły podobne wyniki z egzaminu, natomiast aż w 483 szkołach osiągnięto słabsze  

wyniki, a uczniowie tylko z 19 szkół uzyskali wyniki lepsze. 

 

Poziom rozszerzony 

 

Klasa (stanin) Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 0,00 - 12,00 14 4 

2 bardzo niska 12,10 - 17,50 27 7 

3 niska 17,60 - 23,00 44 12 

4 poniżej średniej 23,10 - 29,90 59 17 

5 średnia 30,00 - 35,80 73 20 

6 powyżej średniej 35,90 - 41,30 64 17 

7 wysoka 41,40 - 48,00 46 12 

8 bardzo wysoka 48,10 - 56,00 27 7 

9 najwyższa 56,10 - 68,90 15 4 

 

 Jeżeli na przykład w danej szkole średnia wyników absolwentów  

za arkusz rozszerzony wynosi 35%, to wynik tej szkoły mieści się w przedziale 30,00% – 

35,80%, czyli w klasie piątej. Oznacza to, że średnia ta jest w klasie średniej  

i uzyskało ją około 20% szkół. Szkoła, która uzyskała taki wynik, znajduje się w grupie  

73 innych szkół, które osiągnęły podobne wyniki z egzaminu, natomiast w 144 szkołach  

osiągnięto słabsze wyniki, a uczniowie z 152 szkół uzyskali wyniki lepsze. 
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Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 
 

 Normy staninowe dla wyników uzyskanych w powiatach na egzaminie maturalnym  

z wiedzy o społeczeństwie pozwalają odnieść wynik uzyskany w danym powiecie  

do wyników uzyskanych na tym egzaminie przez zdających w pozostałych powiatach  

województwa mazowieckiego. 

Poziom podstawowy 
1 ostrowski           

36,06           

2 lipski  płocki makowski 
 

          

37,17  37,68 38,24           

3 węgrowski M. Ostrołę-

ka 

M. Siedlce łosicki przysuski       

38,25 38,96 39,32 40,24 40,39       

4 białobrzeski żuromiński grodziski ostrołęcki ciechanow-

ski 

M. Radom piaseczyń-

ski 

  

41,10 41,07 41,16 41,34 41,85 41,86 42,32   

5 warszawski 

zachodni 

mławski przasnyski pruszkowski garwoliński warszawski legionowski płoński 

42,37 42,68 43,04 43,27 43,66 43,89 44,12 44,36 

6 wołomiński gostyniński sochaczew-

ski 

żyrardowski sokołowski nowodwor-

ski 

M. Płock   

44,47 44,75 44,76 44,79 45,04 45,08 45,09   

7 otwocki miński grójecki zwoleński wyszkowski       

45,43 46,25 46,64 46,62 46,72       

8 sierpecki kozienicki pułtuski           

48,32 49,03 49,52      

9 radomski 
 

 szydło-

wiecki 

       

50,09  53,86        

 

Uwaga: bez powiatu siedleckiego (ziemskiego), w którym żaden uczeń nie wybrał poziomu 

podstawowego. 

 

 Jeżeli na przykład dany powiat znajduje się w ósmym staninie (poziom podstawowy),  

to wynik ten jest bardzo wysoki i uzyskano go łącznie w 3 powiatach województwa  

mazowieckiego (na 41 powiatów), natomiast aż w 36 powiatach uzyskano słabsze wyniki,  

a uczniowie tylko z 2 powiatów osiągnęli wyniki lepsze. 
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Poziom rozszerzony 
 

1 ostrołęcki białobrzeski             

21,33 21,77             

2 warszawski 

zachodni 

kozienicki nowodworski           

28,67 30,50 30,62           

3 grójecki łosicki wołomiński płocki legionow-

ski 

      

31,86 32,36 33,07 33,33 34,04       

4 mławski grodziski przysuski gostyniński miński makowski M. Siedlce   

34,22 34,30 34,39 35,18 35,18 36,44 36,59   

5 garwoliński ciechanow-

ski 

węgrowski otwocki radomski piaseczyński ostrowski żyrardow-

ski  

37,19 37,37 37,97 38,84 38,86 39,95 40,03 40,00 

6 płoński pułtuski zwoleński warszaw-

ski 

M. Ostro-

łęka 

pruszkowski M. Płock   

41,04 41,11 41,30 41,60 42,07 42,19 42,21   

7 M. Radom żuromiński sokołowski przasnyski sierpecki       

42,52 43,00 43,74 44,36 44,78       

8 szydłowiecki wyszkowski sochaczew-

ski 

          

45,00 46,03 46,41           

9 lipski              

54,00               

 

Uwaga: bez powiatu siedleckiego (ziemskiego), w którym żaden uczeń nie wybrał poziomu 

rozszerzonego. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

 

 Powyższe wyniki potwierdzają tezę o zdecydowanie wyższym poziomie absolwentów 

liceów ogólnokształcących od absolwentów pozostałych typów szkół. Jest to szczególnie  

widoczne w przypadku poziomu rozszerzonego, który był wybierany głównie przez absol-

wentów liceów ogólnokształcących. Dla porównania: absolwenci techników stanowili ponad 

23% wszystkich uczniów, którzy zdawali poziom podstawowy, a tylko nieco ponad 2% 

uczniów, którzy przystąpili do poziomu rozszerzonego.  

  Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zdawało łącznie 9 517 maturzystów  

(absolwentów tegorocznych i z lat ubiegłych), tylko o 334 mniej niż w ubiegłym roku,  

co stanowi 20% ogółu zdających. Oznacza to, że jedna piąta uczniów w województwie  

mazowieckim przystąpiła do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Wiedza  

o społeczeństwie była również w tym roku szkolnym jednym z częściej wybieranych  

przedmiotów na egzaminie maturalnym. 

 Wiedzę o społeczeństwie na terenie województwa mazowieckiego zdawano 

na poziomie podstawowym w 540 szkołach, a na poziomie rozszerzonym – w 369 szkołach. 

  Średni wynik uzyskany przez zdających za rozwiązanie arkusza podstawowego wynosi 

42,98% (o 5,18 punktów procentowych mniej niż w ubiegłym roku), a za rozwiązanie arkusza 

rozszerzonego – 40,40% (o 7,8 punktów procentowych mniej niż w ubiegłym roku).  

Zarówno zadania w arkuszu podstawowym jak i zadania w arkuszu rozszerzonym dość  

dobrze zróżnicowały zdających. 

  Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie najlepiej napisali, tak jak i w latach  

ubiegłych, absolwenci liceów ogólnokształcących, a dużo słabiej absolwenci techników,  

a następnie liceów profilowanych oraz liceów i techników uzupełniających. 

  W arkuszu podstawowym i rozszerzonym najwięcej trudności, podobnie jak w latach  

ubiegłych, sprawiły zadania, które sprawdzały następujące umiejętności: 

 znajomość materiału programowego (np. znajomość ustroju Polski, ustrojów politycz-

nych wybranych państw, Unii Europejskiej oraz zagadnień prawnych); 

 korzystanie z wybranych źródeł wiedzy (przede wszystkim statystycznych – tabele), 

wyszukiwanie informacji, a przede wszystkim ich analiza i interpretacja; 

 brak precyzji w odpowiedziach do zadań otwartych(poziom rozszerzony); 

 umieszczanie wydarzeń w przestrzeni (mapa); 

 formułowanie dłuższej, logicznie skonstruowanej wypowiedzi pisemnej, a na pozio-

mie rozszerzonym umiejętność charakteryzowania na wybranych przykładach  

(dominowała bardzo pobieżna charakterystyka, brak konkretnych faktów, koncentro-

wanie się tylko na części tematu); 

 rozumienie terminologii oraz jej poprawne i precyzyjne stosowanie (np. mylenie 

mniejszości narodowej lub etnicznej z uchodźcami); 

 właściwe wykorzystanie materiałów źródłowych w zadaniach rozszerzonej  

odpowiedzi (wykorzystanie konkretnej informacji ze źródła, użycie jej w odpowied-

nim kontekście i podanie pełnego opisu źródła). 

  W arkuszu podstawowym i rozszerzonym najlepiej zdający radzili sobie z typowymi  

zadaniami zamkniętymi, a także z prostym odczytaniem informacji pochodzących  

z różnorodnych źródeł. 
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XV. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z GEOGRAFII 
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 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym kraju 17 maja 2012 r. Zda-

jący mogli wybrać geografię jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub roz-

szerzonym.  

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych na podstawie barwnej mapy szczegółowej i innych pomocniczych materia-

łów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, obejmujących zakres wymagań dla 

poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 

50 punktów.  

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal 

przestrzennych. Zadania obejmowały zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Za po-

prawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 punktów.  

 

1. Podstawowe dane statystyczne 

Liczba zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z geografii , z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły  

Liczba 

zdających 

 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
a
ze

m
 

L
ic

zb
a

 

u
n

ie
w

a
żn

ie
ń

 

podstawowym 

 
arkusz 

MGE-P1_1P-122 

rozszerzonym 

 
arkusz 

MGE-R1_1P-122 

Liceum 

ogólnokształcące 
2899 4899 7798 - 

Liceum 

profilowane 
286 36 322 - 

Liceum 

uzupełniające 
1633 176 1809 - 

Technikum 9 2 11 - 

Technikum 

uzupełniające 
14 0 14 - 

Razem 4841 5113 9954 - 

  

W województwie mazowieckim do egzaminu maturalnego z geografii przystąpiło 10 475 

osób w tym po raz pierwszy 9 954 osoby a 521 osoby poprawiały dotychczasowe wyniki 

(stanowiły one prawie 5% ogółu piszących egzamin). W terminie dodatkowym (tj. w czerw-

cu) do egzaminu przystąpiło 20 osób.  

 

 Geografia jest nadal najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym przez absol-

wentów szkół ponadgimnazjalnych. W skali kraju na poziomie podstawowym wybrało ten 

przedmiot 31%  maturzystów a na poziomie rozszerzonym 13% . W województwie mazo-

wieckim wszyscy piszący egzamin z geografii na obu poziomach stanowili 17,7% przystępu-

jących do egzaminu maturalnego. Podobnie jak w latach ubiegłych  obecnie także częściej 

wybierano geografię na poziomie rozszerzonym. Wśród osób piszących geografię na pozio-

mie podstawowym 31,1% stanowili uczniowie innych typów szkół niż licea ogólnokształcące  

a na poziomie rozszerzonym tylko 4,2%. 
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2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arku-

sza dla poziomu podstawowego. 
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Numer zadania 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10 11a 11b 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,69 0,85 0,57 0,27 0,57 0,38 0,67 0,75 0,80 0,69 0,73 0,25 0,75 0,81 

 

Numer zadania 12a 12b 13 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18 19 20 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Łatwość zadania 0,68 0,39 0,37 0,27 0,43 0,21 0,41 0,36 0,38 0,36 0,40 0,26 0,32 0,46 

 

Numer zadania 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

Łatwość zadania 0,65 0,51 0,64 0,45 0,69 0,55 0,64 0,60 0,28 0,11 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego przed-

stawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 30 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

3, 5, 10, 12b, 13, 14a, 14b, 15a, 

15b, 16a, 16b, 17a, 17b, 18, 19, 20, 

24, 29 

trudne 

0,50 – 0,69 
1, 2b, 4, 6, 9a, 12a, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 28 
umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 2a, 7, 8, 11a, 11b,  łatwe 

0,90 – 1,00 -- bardzo łatwe 

 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego nie było zadań bardzo łatwych. Pięć zadań 

łatwych stanowiło 13,1% wszystkich zadań; można było za nie uzyskać 6 punktów na 50 

możliwych do otrzymania co stanowi 12% wszystkich punktów. Jedno spośród nich (zad. 7.) 

sprawdzało umiejętność tworzenia informacji (III standard) a pozostałe umiejętność korzysta-

nia z informacji (II standard). 

  

 Osiemnaście poleceń (z 38 zawartych w arkuszu) ma wskaźnik łatwości zawierający 

się w przedziale od 0,20 do 0,49. Są to zadania trudne. Za ich poprawne rozwiązanie można 

było uzyskać 40% punktów.  

 Wśród nich do najtrudniejszych należały 3, 10, 14a, 15a, 18, 29.  

Zadanie 3. sprawdzało umiejętność czytania mapy barwnej. Uczeń powinien odczytać warto-

ści poziomic a po ich układzie ocenić stopień nachylenia stoku. 

W zadaniu 10. zdający powinien wykazać się znajomością form rzeźby charakterystycznych 

dla krain geograficznych Polski.  

Zadanie 14.a) i 15.b) to zadania sprawdzające wiedzę z zakresu procesów geologicznych 

i umiejętność korzystania ze źródeł informacji geograficznej.  

Aby rozwiązać zadanie 18. zdający powinien opanować wiedzę dotyczącą rozmieszczenia 

głównych typów gleb i formacji roślinnych na świecie a w zadaniu 29. wykazać się znajomo-

ścią mapy politycznej Azji. Największą trudność (0,89) sprawiło zadanie 30. Sprawdzało ono 

znajomość rozmieszczenia parków narodowych w Polsce a także charakterystycznych dal 

nich elementów środowiska przyrodniczego. 

Z powyższych wyników można wnioskować, że uczniowie piszący egzamin maturalny z geo-

grafii na poziomie podstawowym nie posiadali,  w stopniu zadawalającym, umiejętności in-

terpretowania materiałów źródłowych w tym map. 

 

  Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza dla poziomu rozszerzonego. 

 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,41 0,74 0,15 0,50 0,64 0,57 0,50 0,69 0,59 0,46 0,46 0,25 0,57 
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Numer zadania 13a 13b 14 15a 15b 16a 16b 17 18a 18b 19 20a 20b 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Łatwość zadania 0,56 0,47 0,18 0,62 0,72 0,73 0,39 0,38 0,69 0,58 0,69 0,83 0,38 

 

Numer zadania 21a 21b 22a 22b 23 24 25 26 27a 27b 28 29 30 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

Łatwość zadania 0,39 0,53 0,46 0,41 0,70 0,58 0,89 0,55 0,27 0,34 0,38 0,40 0,74 

 

Numer zadania 31a 31b 32a 32b 33a 33b 34 

Maksymalna punk-

tacja za zadanie 
2 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,58 0,42 0,65 0,75 0,78 0,65 0,87 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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 Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przed-

stawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 3, 14 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

1, 10, 11, 12a, 13b, 16b, 17, 

20b, 21a, 22a, 22b, 27a, 27b, 

28, 29, 31b,  

trudne 

0,50 – 0,69 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12b, 13a, 15a, 

18a, 18b, 19, 21b, 24, 26, 

31a, 32a, 33b 

umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 
2, 15b, 16a, 20a, 23, 25, 30, 

32b, 33a, 34 
łatwe 

0,90 – 1,00 - bardzo łatwe 

 

 W arkuszu egzaminacyjnym dla poziomu rozszerzonego nie było zadań bardzo ła-

twych. Za poprawne rozwiązanie zadań łatwych można było zdobyć 12 punktów czyli 20% 

wszystkich możliwych do uzyskania. Za rozwiązanie osiemnastu zadań umiarkowanie trud-

nych można było uzyskać 46,7% punktów. Zadania trudne i bardzo trudne stanowiły w arku-

szu 41,3% wszystkich zadań i za ich poprawne rozwiązanie zdający otrzymał 1/3 z 60 możli-

wych punktów. Najtrudniejsze zadanie (łatwość 0,15) sprawdzało umiejętność selekcjonowa-

nia informacji. Drugie z bardzo trudnych zadań sprawdzało znajomość zewnętrznych proce-

sów geologicznych i ich efektów rzeźbotwórczych w Polsce.  

 

 

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

 

Poziom podstawowy 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy wykres. 
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 Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie 

podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

średnia 24,84 

mediana 25,00 

modalna 26,00 

odchylenie standardowe 7,60 

wynik najniższy 0,00 

wynik najwyższy 48,00 

liczba zdających 4 841 

 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie podstawo-

wym wynosi 24,84 i jest niewiele niższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych 

do uzyskania za rozwiązanie arkusza (stanowi 49,7% maksymalnej liczby punktów). Środko-

wy wynik (mediana) wynosi 25 punktów czyli 50%  maksymalnej liczby punktów możliwych 

do uzyskania za rozwiązanie arkusza. Jedna praca została oceniona na 0 punktów i także jed-

na na 48 punktów. Nikt nie uzyskał maksymalnej liczby punktów. Najczęściej powtarzający 

się wynik (dominanta), który uzyskały 264 osoby to 26 punktów (52%). Odchylenie standar-

dowe wyniosło 7,6 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 24,8 punktu większość przy-

stępujących do egzaminu osób (66,7%) uzyskała wyniki w granicach od 18 do 32 punktów 

(odpowiednio od 36% - 64%). 

 

 

 

 

Poziom rozszerzony 

 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 
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 Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie 

rozszerzonym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

średnia 33,47 

mediana 33,00 

modalna 33,00 

odchylenie standardowe 10,21 

wynik najniższy 3,00 

wynik najwyższy 60,00 

liczba zdających 5 113 

 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie rozszerzonym 

wynosi 33,47 i jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 

za rozwiązanie arkusza (stanowi 55,8% maksymalnej liczby punktów). Środkowy wynik 

(mediana) wynosi 33 punkty i jest także wyższy od połowy maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania za rozwiązanie arkusza. Uzyskane wyniki obejmują skalę liczby 

punktów: od 3 do 60. Najniższy wynik (3 punkty – 6%) otrzymała jedna osoba. Wśród piszą-

cych egzamin na poziomie rozszerzonym nie było osób, które otrzymały 59 i 60 punktów. 

Najwyższy wynik wpisany został na świadectwie dojrzałości tylko 10 osobom czyli 8 będą-

cym finalistami i 2 będącym laureatami Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. Najczę-

ściej powtarzający się wynik (dominanta) to 33 punktów (55%), który uzyskało 205 przystę-

pujących do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Odchylenie standardowe wyniosło 10,21 

punktu, co oznacza, że przy średniej równej 33,47 punktu większość zdających uzyskała wy-

niki w granicach od 23 do 43 punktów (odpowiednio od 38% do 72%). 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu matural-

nego z geografii dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

 

Wyniki 

egzaminu 

 

 

 

Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających  

geografię na poziomie 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
51,52 56,39 

Liceum 

profilowane 
44,84 35,06 

Liceum 

uzupełniające 
50,67 36,50 

Technikum 47,30 43,69 

Technikum 

uzupełniające 
46,00 - 

Razem 49,69 55,79 
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 Wyniki uzyskane za rozwiązanie obu arkuszy przez absolwentów liceów ogólno-

kształcących przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów szkół. 

Najniższe wyniki na obu poziomach uzyskali absolwenci liceów uzupełniających. We 

wszystkich typach szkół średnie wyniki na poziomie podstawowym są wyższe niż na pozio-

mie rozszerzonym. Największa różnica między średnimi wynikami na różnych poziomach 

występuję w technikach.  

 Podobnie jak w latach ubiegłych średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym 

jest niższy od średniego wyniku egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu  

z geografii uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

 

Dzielnica 

Średni wynik procentowy 

dla poziomu oraz liczba uczniów 
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

liczba  

zdających wynik 
liczba 

zdających wynik 

Bemowo 27 54,44 7 43,57 

Białołęka 10 53,20 4 40,00 

Bielany 86 51,02 162 59,77 

Mokotów 176 48,93 393 55,17 

Ochota 50 50,96 119 55,76 

Praga Południe 117 49,52 210 58,14 

Praga Północ 87 52,00 107 68,07 

Śródmieście 122 49,95 607 66,57 

Wola 147 51,71 327 57,71 

Żoliborz 45 47,38 82 57,34 

Rembertów 16 63,25 35 47,14 

Targówek 46 56,43 52 52,08 

Ursus 14 42,71 2 70,50 

Ursynów 32 45,50 148 56,62 

Wawer 10 53,80 10 41,40 

Wilanów 22 51,09 22 42,14 

Włochy 17 54,47 7 48,00 

Wesoła 0 0,00 4 53,25 

Razem 1 024 50,73 2 298 59,49 

 

W warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych egzamin maturalny z geografii pisało 3322 

uczniów. Najwyższe średnie wyniki (ponad 60% punktów) na poziomie podstawowym zano-

towano w Rembertowie gdzie egzamin pisało 16 osób. W dzielnicach, w których egzamin 

zdawało ponad 100 osób średni wynik procentowy jest znacznie słabszy, waha się w prze-

dziale od 48,93% do 51,71%. Na poziomie rozszerzonym najlepsze wyniki, pomijając Ursus 

gdzie do egzaminu przystąpiły dwie osoby, osiągnęli absolwenci szkół z Pragi Północ 

i Śródmieścia (średni wynik wyniósł około 40  punktów). 

Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z geografii w 2012 roku 

w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych – tak 

zwaną kartę wyników matury. Ponadto, dla województwa mazowieckiego zostały opraco-
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wane skale staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach i w powiatach (na podstawie 

wyników uzyskanych w szkołach oraz powiatach na Mazowszu). 

 

 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

 

Karta wyników matury 2012– geografia na poziomie podstawowym 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 

Procent zdających, którzy 

uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach*) 

1 najniższa 0% - 20% 4 

2 bardzo niska 21% - 28% 7 

3 niska 29% - 36% 12 

4 poniżej średniej 37% - 44% 17 

5 średnia 45% - 52% 20 

6 powyżej średniej 53% - 60% 17 

7 wysoka 61% - 68% 12 

8 bardzo wysoka 69% - 74% 7 

9 najwyższa 75% - 100% 4 

 
*)

 Informacje o procentach podano w przybliżeniu
 
 

 

Karta wyników matury 2012 – geografia na poziomie rozszerzonym 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 

Procent zdających, którzy 

uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach*)  

1 najniższa 0% - 23% 4 

2 bardzo niska 24% - 32% 7 

3 niska 33% - 38% 12 

4 poniżej średniej 39% - 47% 17 

5 średnia 48% - 57% 20 

6 powyżej średniej 58% - 65% 17 

7 wysoka 66% - 73% 12 

8 bardzo wysoka 74% - 82% 7 

9 najwyższa 83% - 100% 4 

 
*)

 Informacje o procentach podano w przybliżeniu 

 

 Karty wyników matury (normy staninowe) pozwalają odnieść wynik indywidualny do 

wyników uzyskanych przez wszystkich zdających ten egzamin w całym kraju. Na przykład, 

jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego uzyskał wynik 48% (24 

punkty), to mieści się on w klasie piątej, czyli średniej. Oznacza to, że zbliżone wyniki (45% 

– 52%) uzyskało około 20% zdających geografię w całym kraju. Około 40% zdających osią-

gnęło wyniki w niższych klasach, a około 40% – w klasach wyższych. Jeżeli zdający uzyskał 

wynik 80% za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego, to wynik ten mieści się w 

klasie ósmej, czyli bardzo wysokiej. Oznacza to, że podobne wyniki (od 74% do 82%) uzy-

skało około 7% zdających geografię w całym kraju. Wyniki około 89% zdających mieszczą 

się w klasach niższych, a około 4% – w klasie najwyższej. 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu z geografii 

uzyskane przez zdających ze szkół w powiatach województwa mazowieckiego zostały podane 

z normami staninowymi dla wyników w powiatach. 

Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

 

Poziom podstawowy 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa 2,00-28,00 21 4 

2 bardzo niska 28,50-35,00 38 7 

3 niska 35,20-41,67 64 12 

4 poniżej średniej 41,71-47,20 90 17 

5 średnia 47,27-51,95 106 20 

6 powyżej średniej 52,00-57,75 86 16 

7 wysoka 58,00-63,25 63 12 

8 bardzo wysoka 63,80-69,56 39 7 

9 najwyższa 70,00-88,00 22 4 

 

Poziom rozszerzony 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa 18,00 – 27,00 13 4 

2 bardzo niska 27,10 – 32,00 24 7 

3 niska 32,10 - 39,30 43 12 

4 poniżej średniej 39,40 – 45,10 62 17 

5 średnia 45,20 – 52,90 72 20 

6 powyżej średniej 53,00 - 59,70 61 17 

7 wysoka 59,80 - 65,00 43 12 

8 bardzo wysoka 65,10 - 72,00 25 7 

9 najwyższa 72,10 - 86,00 16 4 

 

Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym z geografii 

pozwalają odnieść wynik uzyskany w danej szkole do wyników uzyskanych na tym egzami-

nie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. 

 Na przykład, jeżeli w danej szkole średnia arytmetyczna wyników uzyskanych przez 

absolwentów z egzaminu na poziomie podstawowym wyniosła około 60%, to średni wynik 

tej szkoły mieści się w klasie siódmej, czyli wysokiej. Oznacza to, że zbliżone wyniki 

(w granicach od 58,00% do 63,25%) uzyskało około 12% szkół na Mazowszu.  

 Jeżeli taką samą wartość średniej arytmetycznej wyników swoich absolwentów (60%) 

szkoła uzyskała z egzaminu na poziomie rozszerzonym, to średni wynik tej szkoły mieści się 

także w klasie siódmej, czyli średniej. Oznacza to, że podobne średnie wyniki (w granicach 

od 59,80 % do 65,00%) uzyskało około 12% szkół na Mazowszu.  

 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

Poniżej przedstawiono normy staninowe dla średnich wyników uzyskanych w powiatach wo-

jewództwa mazowieckiego. Pod nazwą powiatu podano średnią arytmetyczną wyników szkół 

tego powiatu. W tabelach odnoszących się do norm staninowych brak powiatu siedleckiego, 

ponieważ nie było tu osób przystępujących do egzaminu maturalnego z geografii po raz 

pierwszy. 
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Poziom rozszerzony 
1 warszawski 

zachodni 

              

  37,40               

2 wołomiński żyrardowski szydłowiecki           

  42,52 43,10 44,60           

3 ostrołęcki legionowski radomski ostrowski żuromiński       

  45,92 46,63 46,68 47,09 47,63       

4 gostyniński przysuski makowski kozienicki piaseczyński M. Ostrołęka białobrzeski   

  48,19 49,05 49,17 49,61 50,58 50,61 50,67   

5 grójecki grodziski miński łosicki garwoliński nowodworski mławski pruszkowski 

  51,53 52,02 51,98 52,34 52,93 52,88 53,37 53,43 

6 M. Płock płoński otwocki M. Siedlce wyszkowski sochaczewski węgrowski   

  53,91 54,85 54,86 54,93 55,07 55,35 55,48   

7 sokołowski  ciechanowski płocki M. Radom przasnyski       

  55,69 56,93 56,85 56,88 57,42       

8 lipski warszawski sierpecki           

  58,40 59,49 59,55           

9  pułtuski zwoleński             

  61,41 63,57           

 

Poziom podstawowy 
1 płocki            

  42,62               

2 przysuski  radomski ostrowski M. Ostrołęka        

  44,61 44,56  45,17   45,21         

3  ciechanowski piaseczyński białobrzeski  grodziski gostyniński      

  45,28  45,40  45,67  47,05  47,64       

4 grójecki warszawski 

zachodni 

miński wyszkowski kozienicki  makowski żyrardowski   

  47,66  48,29  48,36  48,36  48,56  48,57  48,62    

5  M. Siedlce wołomiński sierpecki ostrołęcki przasnyski pułtuski garwoliński  łosicki 

  48,81  48,98  49,23  49,29  49,61  49,69  49,79  50,48  

6 warszawski  lipski sochaczewski mławski płoński  M. Radom legionowski   

 50,73 50,94 51,66 51,86 51,86 52,16 52,41  

7  pruszkowski sokołowski żuromiński węgrowski        

 52,50 52,53 52,55 52,67     

8 M. Płock zwoleński szydłowiecki           

 52,94 53,11 53,91      

9  nowodworski   otwocki            

 57,80 58,64       

  

 

 Normy staninowe dla średnich wyników uzyskanych w powiatach województwa ma-

zowieckiego na egzaminie maturalnym z geografii pozwalają odnieść średni wynik uzyskany 

w danym powiecie do średnich wyników uzyskanych na tym egzaminie przez wszystkie po-

wiaty w województwie mazowieckim. 

 Na przykład, jeżeli w danym powiecie średnia arytmetyczna wyników szkół tego po-

wiatu, uzyskanych z egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym, wyniosła 

około 44%, to wynik ten mieści się w klasie piątej, czyli wysokiej. Oznacza to, że zbliżone 

wyniki (w granicach od 43,29% do 44,96%) uzyskało osiem mazowieckich powiatów (sta-

nowi to 19,5% łącznej liczby powiatów na Mazowszu, na których terenie w co najmniej jed-

nej szkole odbył się egzamin maturalny z geografii na poziomie podstawowym). Szesnaście 

powiatów osiągnęło wyniki w niższych klasach i w siedemnaście – w klasach wyższych. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

 Geografię, jako przedmiot dodatkowy, nadal wybiera największa grupa absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych. Liczba zdających zmniejszyła się bardzo nieznacznie w stosunku 

do roku ubiegłego. 

 W sesji wiosennej 2012 roku egzamin maturalny z geografii odbył się na poziomie 

podstawowym w 529 szkołach i na poziomie rozszerzonym w 359 szkołach ponadgimnazjal-

nych województwa mazowieckiego.  

 Egzamin maturalny pisało 10 475 osób (tj. o 616 mniej niż w 2011 roku) w tym 9 954 

po raz pierwszy. Do egzaminu przystąpiło 17,7% tegorocznych absolwentów wszystkich ro-

dzajów szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu. Utrzymująca się wysoka wybieralność po-

twierdza wysoką rangę geografii wśród przedmiotów rekrutacyjnych na wyższe uczelnie. Naj-

liczniejszą grupę zdających stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących (78,3%), a naj-

mniej liczną – absolwenci techników i techników uzupełniających. Liczba osób piszących 

egzamin na poziomie rozszerzonym było większa od liczby osób piszących maturę z geografii 

na poziomie podstawowym o 272.  

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego z geografii są wyższe od ubiegłorocznych. 

Średni wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego, wyniósł 49,69% 

możliwej do uzyskania liczby punktów. Dla absolwentów liceów ogólnokształcących egza-

min okazał się najłatwiejszy (średni wynik 58,11%) a najtrudniejszy dla absolwentów liceów 

uzupełniających (średni wynik 36,75%). 

 Średni wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego, który wy-

niósł 55,79% możliwej do uzyskania liczby punktów, wskazuje, że egzamin ten był dla piszą-

cych nieco łatwiejszy. 

Analizując wyniki egzaminu maturalnego z geografii można stwierdzić, że zdający: 

 wykazali się umiejętnością wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej 

m.in. opisywania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i procesów, formułowania prawidło-

wości oraz przedstawiania współzależności w systemie człowiek-środowisko przyrod-

nicze-gospodarka, 

 radzili sobie (zwłaszcza na poziomie rozszerzonym) z wykonywaniem prostych obli-

czeń matematyczno-geograficznych. 

 mieli trudności z formułowaniem zwięzłych, spójnych językowo odpowiedzi odno-

szących się do treści i tematu poleceń, 

 w niewystarczającym stopniu wykazali się znajomością i rozumieniem terminologii 

geograficznej,  

 nie wykazali się dostateczną znajomością map: fizycznej, gospodarczej i administra-

cyjnej Polski, 

 

 

 

 

 

Na podstawie tegorocznych wyników egzaminu maturalnego z geografii można wnio-

skować, że kształcenie umiejętności interpretowania materiałów źródłowych, rozpoznawania 

ważniejszych obiektów na mapach tematycznych i przeglądowych, odwoływanie się do aktu-

alnych wydarzeń na świecie (przyrodniczych, politycznych, gospodarczo-społecznych) oraz 

formułowania poprawnych merytorycznie, zgodnych z poleceniem i zawierających termino-

logię geograficzną odpowiedzi to nadal najważniejsze elementy przygotowania do egzaminu 

maturalnego z geografii. 

Szczegółowy komentarz do tegorocznych wyników z obu poziomów egzaminu matu-

ralnego z geografii jest opublikowany w materiale przygotowanym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Jest on dostępny na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 
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XVI. ANALIZA WYNIKÓW 
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 Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju w dniu 14 maja 2012 r. 

Zdający wybierali biologię wyłącznie jako przedmiot zdawany dodatkowo. Biologia mogła 

być zdawana na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce 

– zadania egzaminacyjne obejmowały zakres wymagań do poziomu podstawowego. Za 

poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów.  

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności zastosowania poznanych metod do 

rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań do poziomu 

rozszerzonego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 

punktów.  

1. Podstawowe dane statystyczne 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z biologii po raz pierwszy, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

Liczba 

zdających 

 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
a
ze

m
 

L
ic

zb
a

 

u
n

ie
w

a
żn

ie
ń

 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
2087 3550 5637 – 

Liceum 

profilowane 
158 6 164 – 

Liceum 

uzupełniające 
16 – 16 – 

Technikum 517 56 573 – 

Technikum 

uzupełniające 
8 1 9 – 

Razem 2786 3613 6399 – 

 

 Do egzaminu maturalnego z biologii przystąpiło  w sesji wiosennej 2012 roku 8113 

osób (2989 osób pisał arkusz do poziomu podstawowego, 5124 osoby pisały arkusz do 

poziomu rozszerzonego), co stanowi 13,8% wszystkich zdających egzaminy maturalne 

w województwie mazowieckim. Po raz pierwszy do egzaminu maturalnego z biologii 

przystąpiły w bieżącym roku 6399 osoby. Zdający egzamin po raz kolejny (1714 osób) 

stanowili 21% wszystkich zdających biologię na Mazowszu. 

 W grupie osób wybierających biologię jako przedmiot egzaminu maturalnego po raz 

pierwszy większość – 88% – stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejna pod 

względem liczebności grupa to absolwenci techników (9%), a następna to absolwenci liceów 

profilowanych (2,6%). Absolwenci pozostałych typów szkół stanowili 0,4% wszystkich 

zdających biologię. 

 W tym roku podobnie jak w roku ubiegłym, znacznie więcej osób zdawało egzamin na 

poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym wybrało 43,5% zdających, a na 

poziomie rozszerzony 56,5%. Dotyczy to przede wszystkim liceów ogólnokształcących, gdzie 

zdających egzamin na poziomie rozszerzonym było 63%. W pozostałych typach szkół więcej 

osób zdawało egzamin z biologii na poziomie podstawowym, np. w liceach profilowanych 

96%, a w technikach 90% zdających.   
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    Z egzaminu maturalnego z biologii zwolnione były 4 osoby – to laureaci (2 osoby) 

i finaliści (2 osoby) Olimpiady Biologicznej. 

           W sesji czerwcowej do egzaminu maturalnego z biologii przystąpiło 23 osoby, w tym 

7 do poziomu podstawowego i 16 do poziomu rozszerzonego. Po raz pierwszy do egzaminu 

w tym terminie przystąpiło 16 osób (6 do poziomu podstawowego i 10 do poziomu 

rozszerzonego). 

2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza do poziomu podstawowego 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza do 

poziomu podstawowego. 

Numer zadania 1 2a 2b 3 4 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8 9 10 11 12a 

Maksymalna 

punktacja za 

zadanie 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

Łatwość zadania 0,18 0,14 0,54 0,56 0,35 0,39 0,27 0,31 0,25 0,60 0,67 0,20 0,61 0,25 0,52 0,43 

Numer zadania 12b 13 14 15a 15b 15c 16 17 18a 18b 19 20 21 22 23a 23b 

Maksymalna 

punktacja za 

zadanie 

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

Łatwość zadania 0,64 0,44 0,25 0,24 0,15 0,40 0,14 0,31 0,08 0,66 0,49 0,46 0,42 0,29 0,54 0,29 

Numer zadania 24 25 26 27a 27b 27c 28a 28b 29 30    
   

Maksymalna 

punktacja za 

zadanie 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1    

   

Łatwość zadania 0,31 0,26 0,84 0,48 0,31 0,74 0,35 0,27 0,08 0,38    
   

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego przedstawia 

tabela poniżej. 
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          W arkuszu dla poziomu podstawowego nie było zadań bardzo łatwych. Zadania łatwe 

stanowiły 4,4% wszystkich zadań arkusza. Za rozwiązanie tych zadań można było uzyskać 2 

punkty na 50 możliwych do otrzymania tj. 4% wszystkich punktów. Zadania umiarkowanie 

trudne stanowiły 20% zadań tego arkusza, zadania trudne 61,2%, a zadania bardzo trudne 

14,4%. Łączna liczba punktów za zadania trudne i bardzo trudne stanowiła 60% liczby 

punktów możliwych do uzyskania za całkowicie poprawne rozwiązanie zadań tego arkusza. 

    Najtrudniejsze okazały się zadania 18a i 29, których wskaźnik łatwości wynosi 0,08. 

W zadaniu 18a należało podać nazwy dwóch neuronów z przedstawionego łuku 

odruchowego. 

W zadaniu 29. należało uzupełnić przedstawiony schemat tak, aby ilustrował obieg materii 

w przyrodzie. 

         Z zadań trudnych najtrudniejsze (p 0,20) okazało się zadanie 8 – prawda/fałsz, w którym 

należało ocenić prawdziwość informacji dotyczących leukocytów. 

         Najłatwiejsze okazało się zadanie 26 (p 0,84), w którym należało wybrać, spośród 

podanych, grupę krwi spełniającą określone wymagania, podane w zadaniu.  

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza do 

poziomu rozszerzonego. 

Numer zadania 1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 7 8a 8b 9a 9b 10 

Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,28 0,72 0,43 0,27 0,18 0,43 0,79 0,93 0,40 0,61 0,46 0,85 0,46 0,58 

Numer zadania 11a 11b 12 13a 13b 13c 14 15 16 17 18a 18b 19 20a 

Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Łatwość zadania 0,36 0,75 0,76 0,73 0,32 0,34 0,93 0,53 0,61 0,75 0,88 0,76 0,38 0,72 

Numer zadania 20b 21a 21b 22 23a 23b 24 25 26 27a 27b 28a 28b 28c 

Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,63 0,72 0,47 0,56 0,37 0,66 0,16 0,61 0,40 0,21 0,68 0,67 0,57 0,47 

Numer zadania 29 30a 30b 31 32a 32b 33 34a 34b 35 36 37 38  

Maksymalna punktacja 

za zadanie 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Łatwość zadania 0,57 0,83 0,74 0,45 0,78 0,50 0,37 0,49 0,34 0,60 0,75 0,36 0,46  

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 1, 2a, 15b, 16, 18a, 29 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

4, 5, 6, 8, 10, 12a, 13, 14, 15a, 

15c, 17, 19, 20, 21, 22, 23b, 24, 

25, 27a, 27b, 28, 30 

trudne 

0,50 – 0,69 2b, 3, 7, 9, 11, 12b, 18b, 23a,  umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 26, 27c łatwe 

0,90 – 1,00 – bardzo łatwe 
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Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

  Numer zadania                                                     

Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przedstawia 

tabela poniżej. 
 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 4b, 24 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 

1, 3, 4a, 5, 7, 8b, 9b, 11a, 

13b, 13c, 19, 21b, 23a, 26, 

27a, 28c, 31, 33, 34, 37, 38 

trudne 

0,50 – 0,69 

8a, 10, 15, 16, 20b, 22, 23b, 

25, 27b, 28a, 28b, 29, 32b, 

35 

umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 
2, 6a, 9a, 11b, 12, 13a, 17, 

18, 20a, 21a, 30, 32a, 36 
łatwe 

0,90 – 1,00 6b, 14,  bardzo łatwe 

 

          W arkuszu egzaminacyjnym dla poziomu rozszerzonego zadaniami bardzo łatwymi 

okazały się zadania 6b i 14.  

W zadaniu 6b (p 0,93) należało wybrać, spośród podanych, nazwę enzymu katalizującego 

reakcję przedstawioną na schemacie. 

W zadaniu 14 (p 0,93) należało wybrać, spośród podanych, poprawny wniosek, 

sformułowany na podstawie wyników obserwacji.  

Za poprawne rozwiązanie zadań bardzo łatwych i łatwych, które stanowiły 28% zadań tego 

arkusza, można było uzyskać 30% wszystkich punktów możliwych do zdobycia.  

           Zadania trudne i umiarkowanie trudne stanowią 68% zadań tego arkusza, a suma ich 

punktów stanowi 66,7% punktów tego arkusza.  

Najtrudniejsze z tej grupy zdań okazało się zadanie 27a (p 0,21), w którym należało opisać 

próbę kontrolną do opisanego doświadczenia.  

Najtrudniejsze zadania to zadania 4b i 24. 
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W zadaniu 4b (p 0,18) należało wyjaśnić, w jaki sposób promieniowanie UV wpływa na 

rozmnażanie się bakterii. 

W zadaniu 24 (p 0,16) należało wyjaśnić, czym uwarunkowana jest różnica w prędkości 

przewodzenia wody u roślin iglastych i dwuliściennych, uwzględniając budowę ich drewna.  

3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

Poziom podstawowy 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy wykres. 

 

 
                                                                                                                         

Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie 

podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 19,17 

Mediana 18,00 

Modalna 15,00 

Odchylenie standardowe 8,49 

Wynik najniższy 1,00 

Wynik najwyższy 45,00 

Rozstęp 44,00 

 

Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie podstawowym 

wynosi 19,17 i jest niższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 

za rozwiązanie arkusza (stanowi 38,34% maksymalnej liczby punktów). Mediana (wynik 

środkowy) wynosi 18 p. (36% maksymalnej liczby punktów), a modalna (najczęściej 

występujący wynik) 15 p. (30% maksymalnej liczby punktów). Uzyskane wyniki obejmują 

punktację od 1 do 45. Najniższy wynik (1 p. – 2%) otrzymały dwie osoby, najwyższy wynik 

(45 p. – 90%) otrzymały trzy osoby. Najczęściej powtarzający się wynik (modalna) uzyskało 

186 osób, co stanowi 6,7% zdających egzamin maturalny z biologii po raz pierwszy. 

Odchylenie standardowe wynosi 8,49 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 19,17 

punktu większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 11 (22%) do 28 punktów (56%). 
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Poziom rozszerzony 

Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 

 
                                                                                                                            

Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie 

rozszerzonym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średnia 33,35 

Mediana 34,00 

Modalna 37,00 

Odchylenie standardowe 12,09 

Wynik najniższy 2,00 

Wynik najwyższy 60,00 

Rozstęp 58,00 

 

Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie rozszerzonym 

wynosi 33,35  i jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 

za rozwiązanie arkusza (stanowi 55,58% maksymalnej liczby punktów). Średnia i mediana 

(wynik środkowy) są bardzo do siebie zbliżone. Modalna (najczęściej występujący wynik) 

wynosi 37 p. (62% maksymalnej liczby punktów). Uzyskane wyniki obejmują skalę liczby 

punktów od 2 (3%)  do 60 (100%). Najniższy wynik (2 p.) otrzymała jedna osoba, 

a najwyższy wynik (60 punktów – 100%) otrzymało pięć osób. Jedna spośród tych osób 

osiągnęła najwyższy wynik pisząc egzamin w macierzystej szkole, a pozostali to laureaci 

i finaliści Olimpiady Biologicznej. Najczęściej powtarzający się wynik (modalna) uzyskało 

112 zdających, co stanowi 1,6% zdających ten egzamin po raz pierwszy. Odchylenie 

standardowe wynosi 12,09 punktu, co oznacza, że przy średniej równej 33,35 punktu 

większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 21 do 45 punktów (odpowiednio od 

35% do 75%). 
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Wyniki dla przystępujących do egzaminu po raz pierwszy 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu 

maturalnego z biologii dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

 

Wyniki 

egzaminu 

 

 

 

Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających  

biologię na poziomie 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
40,77 56,01 

Liceum 

profilowane 
31,05 30,33 

Liceum 

uzupełniające 
25,88 – 

Technikum 31,43 31,54 

Technikum 

uzupełniające 
21,75 42,00 

Razem 38,34 55,58 

 

      Wyniki uzyskane za rozwiązanie obu arkuszy przez absolwentów liceów 

ogólnokształcących przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozostałych typów 

szkół. Najniższe wyniki na poziomie podstawowym uzyskali absolwenci liceów 

uzupełniających i techników uzupełniających, a najniższe wyniki na poziomie rozszerzonym 

– absolwenci liceów profilowanych. W tegorocznej sesji egzaminacyjnej ponownie nikt 

spośród absolwentów liceów uzupełniających nie wybrał egzaminu na poziomie 

rozszerzonym. 

      W tym roku średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym we wszystkich typach 

szkół jest wyższy od średniego wyniku egzaminu na poziomie rozszerzonym.  

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu  

z biologii uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

 

Dzielnica 

Średni wynik procentowy 

dla poziomu 

podstawowego rozszerzonego 

Bemowo 33,24 22,75 

Białołęka 36,29 36,60 

Bielany 35,14 54,08 

Mokotów 37,52 50,93 

Ochota 46,76 65,13 

Praga Południe 38,36 51,38 

Praga Północ 36,29 55,39 

Śródmieście 39,01 65,21 

Wola 36,22 56,17 

Żoliborz 44,70 58,02 

Rembertów 52,33 48,73 

Targówek 35,95 52,37 

Ursus 36,00 0,00 

Ursynów 37,92 56,98 
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Wawer 43,85 46,42 

Wilanów 31,75 37,50 

Włochy 30,00 30,50 

Wesoła 0,00 77,00 (1 os.) 

Razem 37,94 56,82 

 

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

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 biologii w 2012 roku 

w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych – tak 

zwaną kartę wyników matury. Ponadto, dla województwa mazowieckiego zostały 

opracowane skale staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach i w powiatach (na 

podstawie wyników uzyskanych w szkołach oraz powiatach na Mazowszu). 

Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

Karta wyników matury 2012 – biologia na poziomie podstawowym 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Wyniki na świadectwie 

(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 

którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

1 najniższa 0 – 10 4 

2 bardzo niska 11 – 16 7 

3 niska 17 – 22 12 

4 poniżej średniej 23 – 30 17 

5 średnia 31 – 40 20 

6 powyżej średniej 41 – 50 17 

7 wysoka 51 – 58 12 

8 bardzo wysoka 59 – 68 7 

9 najwyższa 69 – 100 4 

 

Karta wyników matury 2012 – biologia na poziomie rozszerzonym 

Klasa 

(stanin) 
Nazwa klasy 

Wyniki na świadectwie 

(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 

którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

1 najniższa 0 – 18 4 

2 bardzo niska 19 – 28 7 

3 niska 29 – 38 12 

4 poniżej średniej 39 – 48 17 

5 średnia 49 – 62 20 

6 powyżej średniej 63 – 72 17 

7 wysoka 73 – 78 12 

8 bardzo wysoka 79 – 85 7 

9 najwyższa 86 – 100 4 
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 Karty wyników matury (normy staninowe) pozwalają odnieść wynik indywidualny zdającego 

do wyników uzyskanych przez wszystkich zdających ten egzamin w całym kraju. Na 

przykład, jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza do poziomu podstawowego uzyskał wynik 

70% (35 punktów), to mieści się on w klasie dziewiątej, czyli najwyższej. Oznacza to, że 

zbliżone wyniki (69% – 100%) uzyskało około 4% zdających biologię na tym poziomie 

w całym kraju. Wyniki pozostałych zdających znajdują się w klasach niższych.  

          Jeżeli taki wynik (70% to jest 42 punkty) zdający uzyskał za rozwiązanie arkusza do 

poziomu rozszerzonego, to wynik ten mieści się w klasie szóstej, czyli powyżej średniej. 

Oznacza to, że podobne wyniki (od 63% do 72%) uzyskało około 17% zdających biologię 

w całym kraju. Wyniki około 60% zdających mieszczą się w klasach niższych, a wyniki 

około 23% zdających – w klasach wyższych. 

Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

Poziom podstawowy 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa 8,00-15,33 19 4 

2 bardzo niska 15,60-20,00 34 7 

3 niska 20,25-26,75 57 12 

4 poniżej średniej 26,80-32,00 83 17 

5 średnia 32,22-38,80 96 20 

6 powyżej średniej 38,97-46,60 80 17 

7 wysoka 46,67-53,75 57 12 

8 bardzo wysoka 54,00-62,44 34 7 

9 najwyższa 64,00-90,00 20 4 

 

Poziom rozszerzony 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa 8,00–16,00 12 4 

2 bardzo niska 16,50–22,00 22 7 

3 niska 22,67–30,40 37 12 

4 poniżej średniej 30,50–39,64 53 17 

5 średnia 40,00–49,60 62 20 

6 powyżej średniej 49,67–57,17 53 17 

7 wysoka 57,61–66,44 37 12 

8 bardzo wysoka 66,67–73,50 21 7 

9 najwyższa 73,88–83,74 12 4 

 

          Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym          

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

egzaminie w pozostałych szkołach województwa mazowieckiego. 

          Na przykład, jeżeli w danej szkole średnia arytmetyczna wyników uzyskanych przez 

absolwentów z egzaminu na poziomie podstawowym wyniosła około 70%, to średni wynik 

tej szkoły mieści się w klasie dziewiątej, czyli najwyższej. Oznacza to, że zbliżone wyniki 

(w granicach od około 64,00% do około 90,00%) uzyskało około 4% szkół na Mazowszu. 

Wyniki wszystkich pozostałych szkół (96%) znajdują się w klasach niższych. 
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         Jeżeli taką samą wartość średniej arytmetycznej wyników swoich absolwentów (70%) 

szkoła uzyskała z egzaminu na poziomie rozszerzonym, to średni wynik tej szkoły mieści się 

w klasie ósmej, czyli bardzo wysokiej. Oznacza to, że podobne średnie wyniki (w granicach 

od około 66,67 % do około 73,50%) uzyskało 7% szkół na Mazowszu. Średnie wyniki 89% 

szkół mieszczą się w klasach niższych, a wyniki 4%  szkół – w klasach wyższych. 

 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

Poniżej przedstawiono normy staninowe dla średnich wyników uzyskanych w powiatach 

województwa mazowieckiego. Pod nazwą powiatu podano średnią arytmetyczną wyników 

szkół tego powiatu.  

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

Poziom podstawowy 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

powiatów 

Procent 

powiatów 

1 najniższa 32,80 2 (M. Ostrołęka, M. Siedlce) 4,9 

2 bardzo niska 33,00–34,30 
3 (M. Radom, ostrołęcki,  

   białobrzeski) 7,3 

3 niska 35,00–36,60 

5 (kozienicki, ostrowski,  

    pruszkowski, radomski,  

    wyszkowski) 
12,2 

4 poniżej średniej 36,80–38,50 

7 (miński, legionowski, 

     sokołowski, warszawski, 

     węgrowski, łosicki,  

     makowski,) 

17,1 

5 średnia 38,60–40,40 

8 (garwoliński, płoński,  

     grodziski, wołomiński, 

     sochaczewski, zwoleński,  

     grójecki, przasnyski) 

19,5 

6 powyżej średniej 40,50– 41,30 

7 (płocki, M. Płock,  

    żyrardowski, nowodworski, 

    warszawski zach., mławski,  

     otwocki) 

17,1 

7 wysoka 41,80–45,9 

5 (piaseczyński, gostyniński,  

    ciechanowski, żuromiński,  

    przysuski) 
12,2 

8 bardzo wysoka 48,50–49,80 
3 (szydłowiecki, lipski, 

     pułtuski) 7,3 

9 najwyższa 51,50 1 (sierpecki) 2,4 
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Poziom rozszerzony 

  

 

        Normy staninowe dla średnich wyników uzyskanych w powiatach województwa 

mazowieckiego na egzaminie maturalnym z biologii pozwalają odnieść średni wynik 

uzyskany w danym powiecie do średnich wyników uzyskanych na tym egzaminie przez 

wszystkie powiaty w województwie mazowieckim. 

         Na przykład, jeżeli w danym powiecie średnia arytmetyczna wyników szkół tego 

powiatu, uzyskanych z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym, wyniosła 

około 60%, to wynik ten mieści się w klasie siódmej, czyli wysokiej. Oznacza to, że zbliżone 

wyniki (w granicach od 56,80% do 61,60%) uzyskało pięć mazowieckich powiatów (stanowi 

to około 12,50% łącznej liczby powiatów na Mazowszu, na których terenie w co najmniej 

jednej szkole odbył się egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym). Pięć 

powiatów osiągnęło wyniki w wyższych klasach, a trzydzieści  – w klasach niższych. 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

         W sesji wiosennej 2012 roku egzamin maturalny z biologii odbył się na poziomie 

podstawowym w 480 szkołach ponadgimnazjalnych, a na poziomie rozszerzonym w 309 

szkołach ponadgimnazjalnych.  

         Egzamin maturalny z biologii w sesji majowej pisało 8113 zdających w tym 6399 po raz 

pierwszy. Egzamin na poziomie podstawowym zdawało 2989 osób, a na poziomie 

rozszerzonym 5124 osoby. Do egzaminu przystąpiło 13,8% zdających ze wszystkich 

rodzajów szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu. Najliczniejszą grupę stanowili 

absolwenci liceów ogólnokształcących (88%), a najmniej liczną – absolwenci techników 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe 

Liczba 

powiatów 

Procent 

powiatów 

1 najniższa 29,10 1 (warszawski zach.) 2,4 

2 bardzo niska 44,00-44,60 
3 (ostrołęcki, przasnyski,   

    łosicki) 7,3 

3 niska 45,20–46,80 

5 (białobrzeski, żyrardowski, 

     miński, wołomiński,  

     legionowski) 
12,2 

4 poniżej średniej 47,00–51,10 

7 (lipski, otwocki, grójecki, 

    wyszkowski, grodziski,  

     makowski, pruszkowski) 
17,1 

5 średnia 51,50–53,50 

8 (węgrowski, sokołowski,  

     piaseczyński, ostrowski,  

     gostyniński, płoński,  

     kozienicki, M. Ostrołęka) 

19,5 

6 powyżej średniej 54,60–56,70 

7 (garwoliński, pułtuski,  

    radomski, sierpecki, 

    mławski, nowodworski,  

    M. Siedlce) 

17,1 

7 wysoka 56,80–61,60 

5 (warszawski, przysuski,  

     M. Radom, ciechanowski, 

     płocki) 
12,2 

8 bardzo wysoka 61,90–65,00 
3 (M. Płock, zwoleński,  

    żuromiński) 7,3 

9 najwyższa 66,10-67,10 2 (sochaczewski, szydłowiecki) 4,9 
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uzupełniających (około 0,17%). W liceach uzupełniających nie pisano egzaminu na poziomie 

rozszerzonym.   

         Egzamin na poziomie podstawowym okazał się dla zdających trudny. Średni wynik 

uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego, wyniósł 38,34% możliwej do 

uzyskania liczby punktów. Dla absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin okazał się 

najłatwiejszy (średni wynik 55,36%) a najtrudniejszy dla liceów uzupełniających i techników 

uzupełniających (średni wynik 22,00%). 

         Egzamin na poziomie rozszerzonym okazał się dla zdających umiarkowanie trudny. 

Średni wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego wyniósł 55,58% 

możliwej do uzyskania liczby punktów. Dla absolwentów liceów ogólnokształcących okazał 

się najłatwiejszy (53,36%), najtrudniejszy dla absolwentów liceów profilowanych (20,00%).  

         Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych pozwalały wykazać się znajomością, 

rozumieniem oraz umiejętnością stosowania pojęć, terminów i praw,  a także umiejętnością 

wyjaśniania procesów. Sprawdzały umiejętność wykorzystania tekstów i schematów              

o tematyce biologicznej – analizę i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł                         

i przedstawionych w różnej formie. Wymagały wykazania się zdolnością rozumowania 

biologicznego, rozwiązywania problemów, projektowania doświadczeń i obserwacji oraz 

interpretowania ich wyników, interpretowania i tworzenia informacji, w tym formułowania 

wniosków i krytycznej weryfikacji danych. 

         Jak co roku można stwierdzić, że maturzyści dobrze rozwiązują problemy typowe,          

o małym i średnim stopniu złożoności, natomiast zadania, które wymagają wykorzystania                      

i skojarzenia kilku elementów, sprawiają w dalszym ciągu duże trudności.  

         Główne problemy w przypadkach niepowodzeń zdających to, przede wszystkim:    

– brak właściwej analizy i interpretacji treści informacji wprowadzającej do zadania, a przede 

wszystkim jego polecenia i na tej podstawie udzielenia odpowiedzi zgodnej z poleceniem.  

Spowodowane jest to niedokładnym, pobieżnym czytaniem poleceń, bardzo często bez 

należytego zrozumienia,  

– brak umiejętności ustalania właściwych zależności (m. in. przyczynowo – skutkowych) i ich 

uzasadniania, 

– brak umiejętności właściwego formułowania wniosków, 

– błędy merytoryczne spowodowane brakiem wiedzy na określone tematy, 

– trudności w posługiwaniu się całością zdobytej wiedzy i braki w ogólnym wykształceniu 

biologicznym,  

– schematyczne myślenie i niechętne korzystanie z informacji nietypowych, 

– brak umiejętności planowania działań, eksperymentów i obserwacji, szczególnie 

formułowania problemów badawczych i stawiania hipotez,  

– błędy stylistyczne prowadzące do błędów logicznych i merytorycznych w odpowiedziach 

zdających, 

– chęć popisania się swoją wiedzą, co często prowadzi do odpowiedzi nie na temat lub 

częściowo nie na temat. Należy pisać na temat (zgodnie z poleceniem) – pisząc więcej niż 

potrzeba, można narazić się na błędy merytoryczne, które mogą spowodować negatywną 

ocenę całości zadania, 

–  kłopoty ze zrozumieniem polecenia „wyjaśnij” w porównaniu do polecenia „podaj”, co 

często skutkuje podaniem odpowiedzi niepełnej lub bezpośrednim przepisaniem informacji 

z zadania bez odpowiedniego wyjaśnienia. 

– trudności z konstruowaniem zwięzłej, logicznej, precyzyjnej odpowiedzi ze zwróceniem 

uwagi na staranność odpowiedzi, bez stosowania skrótów myślowych, z uwzględnieniem 

właściwej terminologii biologicznej. 

Podsumowując, przyczynami typowych błędów popełnianych przez zdających, a tym samym 

przyczynami ich niepowodzeń, było pobieżne czytanie informacji do zadań, a zwłaszcza 

poleceń, formułowanie odpowiedzi lub ich części nie na temat, formułowanie odpowiedzi 
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niejasnych i niezrozumiałych, zawierających błędy językowe, stylistyczne i logiczne 

prowadzące do błędów merytorycznych, zbyt duże uogólnienia, mylenie przyczyn i skutków, 

tworzenie opisów zamiast formułowania wniosków, niewłaściwe posługiwanie się 

terminologią biologiczną. 

Zdający powinni zdawać sobie sprawę, że każda odpowiedź musi być dobrze przemyślana, 

gdyż ocenie podlegają nie tylko zawarte w niej wiadomości, ale również sposób ich 

przedstawienia, interpretacja, wyciągane wnioski. Dotyczy to głównie zadań problemowych 

wymagających odpowiedzi pełnymi zdaniami.  

Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań z obu arkuszy egzaminacyjnych z biologii, 

będzie opublikowane w materiale przygotowywanym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Będzie on dostępny na stronie internetowej tej komisji www.cke.edu.pl  

 

 

 

 

http://www.cke.edu.pl/
Marcin
Tekst maszynowy
279



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
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RAPORT DOTYCZY ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W MAJU 

 

1. Podstawowe dane statystyczne 
 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z fizyki i astronomii po raz pierwszy, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z fizyki i astronomii po raz pierwszy i po raz kolejny 

 

Matura 2005-2006 2007-2009 2010-2011 2012 Razem 

Podstawowy 7 76 504 2 854 3 441 

Rozszerzony 7 81 319 2 806 3 213 

Łącznie 14 157 823 5560 6654 

 

 W bieżącym roku fizyka i astronomia zdawana była jako przedmiot dodatkowy na obu po-

ziomach. Po raz pierwszy w tym roku do matury przystąpiło 5660 absolwentów (2011r.-

5347), w tym na poziomie podstawowym 2854 absolwentów więcej niż w roku poprzednim 

(2011r.-2360), a na poziomie rozszerzonym 2806 absolwentów mniej niż w roku poprzed-

nim (2011r.-2987).  

 

 Absolwenci z lat ubiegłych mogli zdawać fizykę jako przedmiot obowiązkowy lub rozsze-

rzony zgodnie z poprzednią deklaracją. Do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii w 

województwie mazowieckim przystąpiło łącznie po raz pierwszy i po raz kolejny 6654 

uczniów (w roku poprzednim 6165 uczniów). Do poziomu podstawowego przystąpiło łącz-

nie 3441 uczniów, co stanowi 51,71% zdających fizykę, zaś do rozszerzonego 3213 

uczniów, co stanowi 48,29% zdających przedmiot. Ponownie zdawało poziom podstawowy 

587, a rozszerzony 407 absolwentów. 

Liczba 
zdających 

 
 
 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
az

e
m

 

Li
cz

b
a

 

u
n

ie
w

aż
n

ie
ń

 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum ogólnokształcące 2 018 2 619 4 637 - 

Liceum profilowane 18 3 21 - 

Technikum 816 183 999 - 

Liceum uzupełniające 1 1 2 - 

Technikum uzupełniające 1  1 - 

Razem 2 854 2 806 5 660 - 
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 Z liceów ogólnokształcących do obu poziomów przystąpiło po raz pierwszy 4637 uczniów 

(2011r.-5212), co stanowi 69,69% zdających przedmiot. Poziom podstawowy w LO zdawa-

ło 2018, zaś rozszerzony 2619 absolwentów.  

 

 Z liceów profilowanych do obu poziomów przystąpiło 21 uczniów (2011r.-35) , co stanowi 

0,32% zdających przedmiot. Poziom podstawowy w LP zdawało 18 (2011r.-26), zaś rozsze-

rzony 3 absolwentów (2011r.-9). 

 

 Z techników do obu poziomów przystąpiło 999 uczniów (2011r.-907) , co stanowi 15,01% 

zdających przedmiot. Poziom podstawowy w technikach zdawało 816, zaś rozszerzony 183 

absolwentów. 

  

 Z liceów uzupełniających do obu poziomów  przystąpiło 2 uczniów (2011r.-7) , co stanowi 

0,03% zdających przedmiot. Poziom podstawowy w liceach uzupełniających zdawał 1 i  

rozszerzony też 1 absolwent. 

  

 Z techników uzupełniających przystąpił 1 uczeń (2011r.-4), co stanowi 0,015% zdających 

przedmiot. Poziom podstawowy w technikach uzupełniających zdawał 1, zaś rozszerzony 0 

absolwentów. 

  

 W bieżącym roku poziom podstawowy wybierany częściej w stosunku do roku poprzednie-

go. Zdawało go 51,71% (2011r.- 45,48% , 2010r.- 42,50%). W ostatnich latach obserwuje 

się częstsze wybieranie przez zdających poziomu podstawowego. 

 

 Nie unieważniono żadnego egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym (w roku 

poprzednim także nie unieważniono żadnego egzaminu). 
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2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 

 

Współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza dla poziomu podstawowego przedstawia 

poniższa tabela. 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.1 12.2 12.3 

Maksymalna punktacja za zadanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

Łatwość zadania 0,78 0,77 0,31 0,37 0,42 0,23 0,77 0,42 0,24 0,35 0,59 0,41 0,17 0,30 

Numer zadania 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 15.2 15.3 16 17.1 17.2 18.1 18.2 19 20.1 

Maksymalna punktacja za zadanie 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 

Łatwość zadania 0,41 0,39 0,58 0,06 0,66 0,34 0,15 0,37 0,45 0,34 0,48 0,47 0,37 0,28 

Numer zadania 20.2 20.3 21.1 21.2 21.3 22.1 22.2 23.1 23.2      

Maksymalna punktacja za zadanie 1 1 2 1 1 1 1 1 2      

Łatwość zadania 0,40 0,17 0,27 0,05 0,17 0,34 0,16 0,20 0,17      

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 
 

Wskaźniki łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego przedstawia poniższa tabela. 
Wskaźnik 
łatwości 

Numery zadań 
Interpretacja zada-

nia 

0,00 – 0,19 12.2, 14.2, 15.3, 20.3, 21.2, 21.3, 22.2, 23.2 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, 15.2, 16, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19, 

20.1, 20.2, 21.1, 22.1 
trudne 

0,50 – 0,69 11, 14.1, 15.1 
umiarkowanie trud-

ne 

0,70 – 0,89 1, 2, 7 łatwe 

0,90 – 1,00 --- bardzo łatwe 

 

Dla tegorocznych zdających fizykę i astronomię w arkuszu podstawowym – zadania okazały się:  

8 bardzo trudne, 22 trudne, 3 umiarkowanie trudne, 3 łatwe, 0 bardzo łatwe.  

Zatem arkusz podstawowy okazał się trudny (wskaźnik łatwości 0,36). 
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Wskaźniki łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 

Współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przedstawia 

poniższa tabela. 

Numer zadania 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 

Maksymalna punktacja za 
zadanie 

3 3 4 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 

Łatwość zadania 0,55 0,30 0,49 0,40 0,59 0,52 0,43 0,48 0,31 0,29 0,53 0,31 0,45 0,33 0,42 0,50 

Numer zadania 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6  

Maksymalna punktacja za 
zadanie 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2  

Łatwość zadania 0,34 0,53 0,19 0,79 0,77 0,56 0,58 0,38 0,38 0,38 0,32 0,27 0,51 0,24 0,36  

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 
 

Wskaźniki łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przedstawia poniższa tabela. 
Wskaźnik łatwo-

ści 
Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 4.5 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.5, 6.6 

trudne 

0,50 – 0,69 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4, 6.4 umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 5.1, 5.2 łatwe 

0,90 – 1,00  bardzo łatwe 

 

Dla tegorocznych zdających fizykę i astronomię w arkuszu rozszerzonym – zadania okazały się:  

1 bardzo trudne, 19 trudne, 8 umiarkowanie trudne, 2 łatwych, 0 bardzo łatwe.  

Zatem arkusz rozszerzony okazał się trudny (wskaźnik łatwości: 0,44).  
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3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej 

 

A. Rozkład wyników egzaminu. 

 

Poziom podstawowy 

 

Rozkład wyników egzaminu przedstawia poniższy wykres. 

 

 
 

Dane statystyczne (w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie podstawowym za-

mieszczone są w poniższej tabeli. 

 
Średni wynik (średnia) 17,89 

Środkowy wynik (mediana) 16,00 

Najczęstszy wynik (dominanta) 9,00 

Odchylenie standardowe 9,57 

Wynik najniższy (minimum) 2,00 

Wynik najwyższy (maksimum) 48,00 

Rozstęp 46,00 

Liczba zdających po raz pierwszy 2 854 

 

Statystyczny zdający uzyskał za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego wynik: 

 średni (średnia) 17,89 punktów, co oznacza, że zdający opanowali mniej niż połowę umie-

jętności sprawdzanych na egzaminie dla poziomu podstawowego, 

 środkowy (mediana) wynosi 16 punktów i jest prawie porównywalna z wynikiem średnim 

 najczęstszy (dominanta) wynosi 9 punktów i uzyskało go 145 zdających, 

 najniższy (minimum) 2 punkty uzyskało 8 zdających, 

 najwyższy (maksimum) 48 punktów uzyskał 1 zdający. 

Rozstęp wyników wynosi 46 punktów, co wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie umiejętności 

zdających. 
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Poziom rozszerzony 

 

Rozkład wyników egzaminu przedstawia poniższy wykres. 

 

 
 

Dane statystyczne (w punktach) dotyczące wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym zamiesz-

czone są w poniższej tabeli. 

 
Średni wynik (średnia) 26,77 

Środkowy wynik (mediana) 27,00 

Najczęstszy wynik (dominanta) 26,00 

Odchylenie standardowe 13,75 

Wynik najniższy (minimum) 0,00 

Wynik najwyższy (maksimum) 60,00 

Rozstęp 60,00 

Liczba zdających po raz pierwszy 2 806 

 

Statystyczny zdający uzyskał za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego wynik: 

 średni (średnia) 26,77 punktów, co oznacza, że zdający opanowali mniej niż połowę umie-

jętności sprawdzanych na egzaminie, 

 środkowy (mediana) wynosi 27 punktów i jest porównywalna z wynikiem średnim, 

 najczęstszy (dominanta) wynosi 26 punktów i uzyskało go 85 zdających, 

 najniższy (minimum) 0 punków uzyskało 5 zdających, 

 najwyższy (maksimum) 60 punktów uzyskało 22 zdających. 

Rozstęp wyników wynosi 60 punktów, co wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie umiejętności 

zdających. 

 

 

Marcin
Tekst maszynowy
286



  

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym). 

 

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

fizyki i astronomii uzyskane przez zdających ze szkół województwa mazowieckiego z podzia-

łem na typy szkół 

 
                    Wyniki                    

egzaminu 
 
 
Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających  
fizykę na poziomie 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum ogólnokształcące 40,25 46,17 

Liceum profilowane 23,44 7,00 

Liceum uzupełniające 16,00 - 

Technikum 25,03 23,27 

Technikum uzupełniające 10,00 - 

Razem 35,77 44,62 

 

Średni wynik dla zdających poziom podstawowy wynosi 35,77%, a dla zdających poziom rozsze-

rzony 44,62%. Stanowi to różnicę 8,85% na korzyść zdających poziom rozszerzony. 

Zdający poziom rozszerzony osiągnęli wyższy średni wynik od zdających poziom podstawowy, co 

wskazuje na to, że lepiej opanowali umiejętności sprawdzane na egzaminie dla wybranego przez 

siebie poziomu.  

 

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

fizyki i astronomii uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

 

 
Dzielnice 

 

Fizyka i astronomia 

podstawowy rozszerzony 

średnia średnia 

Warszawa - Bemowo 30,00 15,38 

Warszawa - Białołęka 22,86 0,00 

Warszawa - Bielany 41,29 50,92 

Warszawa - Mokotów 35,48 40,96 

Warszawa - Ochota 42,82 54,84 

Warszawa - Praga Południe 32,64 40,57 

Warszawa - Praga Północ 36,22 45,68 

Warszawa - Śródmieście 49,22 55,31 

Warszawa - Wola 38,10 40,52 

Warszawa - Żoliborz 30,36 46,16 

Warszawa - Rembertów 26,50 48,80 

Warszawa - Targówek 33,15 31,00 

Warszawa - Ursus 27,33 0,00 

Warszawa - Ursynów 34,79 32,91 

Warszawa - Wawer 35,43 37,72 

Warszawa - Wilanów 20,00 22,00 

Warszawa - Włochy 30,84 19,50 

dla Warszawy 39,12 46,78 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu z fizyki i astrono-

mii 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 fizyki i astronomii, w roku 

2012 w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych – tak 

zwaną kartę wyników matury. Ponadto, dla województwa mazowieckiego zostały opracowane 

skale staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach i w powiatach (na podstawie wyników uzy-

skanych w szkołach oraz powiatach na Mazowszu). 

 

C. Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

 

Karta wyników matury 2012 – fizyka i astronomia na poziomie podstawowym 

 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Wyniki 
na świadectwie w 

% 

Procent zdających, którzy uzyskali wyniki 
w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

w kraju 

1 najniższa 0-10 4 

2 bardzo niska 11-14 7 

3 niska 15-20 12 

4 poniżej średniej 21-26 17 

5 średnia 27-36 20 

6 powyżej średniej 37-46 17 

7 wysoka 47-60 12 

8 bardzo wysoka 61-72 7 

9 najwyższa 73-100 4 
 

Jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza podstawowego uzyskał 54%, to jego wynik mieści się  

w przedziale procentowym wyników 47-60, czyli w klasie 7, co oznacza, że jest to wynik uzyskany 

przez 12% zdających w kraju. 

 
 

Karta wyników matury 2012 – fizyka i astronomia na poziomie rozszerzonym 

 

Klasa 
(stanin) 

Nazwa 
klasy 

Wyniki 
na świadectwie w 

% 
 

Procent zdających, którzy uzyskali wyniki 
w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 

w kraju 

1 najniższa 0-5 4 

2 bardzo niska 6-12 7 

3 niska 13-20 12 

4 poniżej średniej 21-32 17 

5 średnia 33-47 20 

6 powyżej średniej 48-60 17 

7 wysoka 61-72 12 

8 bardzo wysoka 73-82 7 

9 najwyższa 83-100 4 

 

Jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza rozszerzonego uzyskał 54%, to jego wynik mieści się  

w przedziale procentowym wyników 48-60, czyli w klasie 6, co oznacza, że jest to wynik uzyskany 

przez 17% zdających w kraju. 
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D. Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego. 

 

Poziom podstawowy 

 

Klasa (stanin) Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 6,00-10,00 15 3,9 

2 bardzo niska 11,00-15,33 28 7,2 

3 niska 16,00-20,50 47 12,1 

4 poniżej średniej 20,86-25,71 66 17,0 

5 średnia 26,00-32,22 78 20,1 

6 powyżej średniej 32,31-39,87 64 16,5 

7 wysoka 40,00-49,20 47 12,1 

8 bardzo wysoka 49,38-63,00 27 6,9 

9 najwyższa 64,00-84,00 17 4,4 

 

Jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza podstawowego uzyskał 54%, to jego wynik mieści się  

w przedziale procentowym wyników: 49,38-63,00 – czyli w klasie 8, co oznacza, że jest to wynik 

uzyskany przez zdających w 27 szkołach na Mazowszu, co stanowi 6,94% szkół, w których wybie-

rano fizykę i astronomię na egzaminie maturalnym. 

Fizykę i astronomię zdawano na poziomie podstawowym w 389 szkołach na Mazowszu. 

 

 

Poziom rozszerzony 

 
Klasa (stanin) Nazwa klasy Przedziały procentowe Liczba szkół Procent szkół 

1 najniższa 0,00-5,00 10 4 

2 bardzo niska 5,50-10,00 18 8 

3 niska 11,33-18,33 27 12 

4 poniżej średniej 18,57-29,11 39 17 

5 średnia 29,80-39,40 45 20 

6 powyżej średniej 40,75-50,00 39 17 

7 wysoka 50,67-60,00 28 12 

8 bardzo wysoka 60,33-68,05 16 7 

9 najwyższa 74,33-83,00 6 3 
 

Jeżeli zdający za rozwiązanie arkusza rozszerzonego uzyskał 54%, to jego wynik mieści się  

w przedziale procentowym wyników: 50,67-60,00 – czyli w klasie 7, co oznacza, że jest to wynik 

uzyskany przez zdających w 28 szkołach na Mazowszu, co stanowi 12,28% szkół, w których wy-

bierano fizykę i astronomię na egzaminie maturalnym. 

Fizykę i astronomię zdawano na poziomie rozszerzonym w 228 szkołach na Mazowszu. 
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E. Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 

Poziom podstawowy 

 

1 
łosicki  
20 

lipski  
23,5 

      

2 
M. Ostrołęka  
26,2 

żyrardowski  
27,2 

wołomiński  
27,7 

     

3 
miński  
28,5 

szydłowiecki  
29,3 

warszawski 
zachodni 29,4 

makowski  
29,5 

kozienicki  
30 

   

4 
ostrołęcki  
30,5 

płocki  
30,6 

M. Siedlce  
30,6 

sierpecki  
31,3 

radomski  
31,6 

legionowski 
31,9 

węgrowski  
32,1 

 

5 
płoński  
32,3 

grodziski  
32,4 

Grójecki 
 32,7 

M. Radom  
34,3 

wyszkowski  
34,6 

piaseczyński 
35 

żuromiński  
35 

garwoliński 
35,3 

6 
ostrowski  
35,4 

M. Płock  
35,8 

gostyniński  
36 

przasnyski  
36,2 

pruszkowski  
36,3 

mławski 
36,4 

ciechanowski  
36,9 

 

7 
otwocki  
37,5 

nowodworski  
38,2 

warszawski  
39,1 

pułtuski  
39,2 

zwoleński  
39,6 

   

8 
przysuski  
41,3 

sochaczewski  
42,2 

Białobrzeski 
43,4 

     

9 
sokołowski  
45,3 

        

 

Poziom rozszerzony 

 

1 

wołomiński  
30 

      

2 

grodziski  
30,2 

szydłowiecki  
31,6 

żyrardowski  
33,5 

    

3 

łosicki  
34,3 

M. Ostrołęka  
34,5 

legionowski  
35,2 

miński  
36,4 

otwocki 
37,3 

  

4 

makowski  
37,8 

piaseczyński  
39,3 

M. Siedlce  
39,9 

radomski  
40,9 

kozienicki  
41,1 

grójecki  
42,2 

M. Radom  
42,4 

5 

płoński  
42,9 

węgrowski  
42,9 

pruszkowski  
43,1 

garwoliński  
44,3 

nowodworski  
45,3 

pułtuski  
46,3 

warszawski  
46,8 

6 

sokołowski  
47,8 

ostrowski  
47,9 

wyszkowski  
50,2 

gostyniński  
50,7 

M. Płock  
52,2 

przasnyski  
54,4 

sochaczewski  
54,4 

7 

mławski  
54,5 

żuromiński  
55 

przysuski  
58,6 

sierpecki  
59,1 

   

8 

białobrzeski  
59,7 

ciechanowski  
59,8 

warszawski 
zachodni 60 

    

9 

zwoleński  
61 

       

Normy staninowe dla wyników uzyskanych w powiatach na egzaminie maturalnym z fizyki i astro-

nomii pozwalają odnieść wynik uzyskany przez zdających w danym powiecie do wyników uzyska-

nych na tym egzaminie przez populację zdających z pozostałych powiatów województwa mazo-

wieckiego.  
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4. Podsumowanie i wnioski 

 

1. Egzamin maturalny z fizyki i astronomii odbył się na poziomie: podstawowym w 389, roz-

szerzonym w 228, mazowieckich szkołach – co stanowi odpowiednio 40,48% i 23,73% 

wszystkich szkół na Mazowszu, w których odbył się egzamin maturalny (961 szkół). 

2. Do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii w maju na poziomie podstawowym i rozsze-

rzonym przystąpiło 6654 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, co stanowi 12,43% 

wszystkich zdających egzamin maturalny na Mazowszu (53546 zdających). 

3. Egzamin na poziomie podstawowym pisało 3441, a rozszerzonym 3213 zdających, co sta-

nowi odpowiednio 51,71% i 48,29% wszystkich zdających egzamin maturalny z fizyki i 

astronomii na Mazowszu (6654 zdających). 

4. W bieżącym roku było 21 laureatów Olimpiady Fizycznej, którzy byli zwolnieni z egzaminu 

maturalnego z fizyki i astronomii. 

5. Najtrudniejszymi w poziomie podstawowym okazały się następujące zadania:  

12.2, 14.2, 15.3, 20.3, 21.2, 21.3, 22.2, 23.2 oraz trudne okazały się zadania: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, 15.2, 16, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19, 20.1, 20.2, 21.1, 22.1 dotyczą-

ce zagadnień z: mechaniki, grawitacji, termodynamiki, elektrostatyki, optyki, dualizmu kor-

puskularno-falowego . Nie było zadań bardzo łatwych, zaś tylko 3 okazały się łatwe: 1, 2, 7 

dla tegorocznych zdających na Mazowszu. 

6. Najtrudniejszymi w poziomie rozszerzonym okazały się następujące zadania:  

4,5 oraz trudne okazały się zadania: 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 5.5, 

5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6. Sprawdzają one wiedzę z zakresu treści podstawowych i rozsze-

rzonych podstawy programowej oraz umiejętności ze standardów wymagań egzaminacyj-

nych, dotyczące zagadnień z zakresu: mechaniki bryły sztywnej, prądu przemiennego, fal 

mechanicznych, termodynamiki, fizyki jądrowej. Nie było zadań bardzo łatwych, zaś tylko 

2 okazały się łatwe: 5.1, 5.2. dla tegorocznych zdających na Mazowszu. 

7. Średni wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza podstawowego wynosi 17,89 punktów tj. 

35,77% możliwych do uzyskania punktów (2011r.-43,82%, 2010r.-47,08%), co wskazuje na 

to, że arkusz okazał się trudniejszy od zeszłorocznego, a tegoroczni zdający w mniejszym 

stopniu opanowali umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym dla poziomu podsta-

wowego od zdających w roku poprzednim. 

8. Średni wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza rozszerzonego wynosi 26,77 punktów tj. 

44,62% możliwych do uzyskania punktów (2011r.-47,50%, 2010r.-59,18%), co wskazuje na 

to, że arkusz okazał się trudniejszy od zeszłorocznego, a tegoroczni zdający w mniejszym 

stopniu opanowali umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym dla poziomu rozsze-

rzonego od zdających w roku poprzednim. 

9. Zdający poziom rozszerzony osiągnęli nieco wyższe wyniki od zdających poziom podsta-

wowy. 

10. Do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii w czerwcu na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym przystąpiło 15 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.  
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XVIII. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z CHEMII 



 Egzamin maturalny z chemii odbył się w całym kraju 15 maja 2012 r. i miał formę 

pisemną. Zdający mogli wybrać chemię wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie 

podstawowym albo rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych 

dla poziomu podstawowego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł 

otrzymać 50 punktów. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań opisanych 

dla poziomu rozszerzonego. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzy-

mać 60 punktów.  

 

 

 

 

1. Podstawowe dane statystyczne 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu ma-

turalnego z chemii, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

Liczba 

zdających 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin na poziomie 

R
a
ze

m
 

L
ic

zb
a

 

u
n

ie
w

a
żn

ie
ń

 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum 

ogólnokształcące 
823 3027 3850 30 

Liceum 

profilowane 
25 3 28 — 

Liceum 

uzupełniające 
5 — 5 — 

Technikum 253 52 305 — 

Technikum 

uzupełniające 
1 — 1 — 

Razem 1107 3082 4189 30 

 

 Powyższe dane odnoszą się do tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili w sesji 

wiosennej do egzaminu maturalnego z chemii po raz pierwszy i rozwiązywali standardową 

wersję arkuszy. 

 Całkowita liczba osób, które zdawały chemię, a więc tegorocznych absolwentów oraz 

absolwentów z ubiegłych lat, którzy chcieli poprawić wynik egzaminu wyniosła 5615, w tym 

1167 osób na poziomie podstawowym i 4447 osób na poziomie rozszerzonym. Jedna osoba 

zdawała egzamin maturalny z chemii w języku francuskim (egzamin dwujęzyczny). 
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Liczba absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z chemii na Mazow-

szu, z uwzględnieniem roku w którym zdawali maturę po raz pierwszy i zakresu egza-

minu 

Wersja egzaminu 
Rok pierwszego egzaminu maturalnego 

Razem 
2005—2006 2007—2009 2010—2011 2012 

dwujęzyczny fran-

cuski 
— — — 1 1 

podstawowy — 14 45 1108
*) 

1167
*)

 

rozszerzony 17 186 1159 3085
*)

 4447
*)

 

Razem 17 200 1204 4194
*) 

5615
*)

 

*) Z uwzględnieniem osób z dysfunkcjami  

 Egzamin maturalny z chemii zdawało na Mazowszu około 8% wszystkich absolwen-

tów przystępujących w 2012 roku do egzaminu maturalnego. W grupie tegorocznych matu-

rzystów wybierających chemię jako przedmiot egzaminu maturalnego większość (92%) sta-

nowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejna pod względem liczebności grupa to 

absolwenci techników (około 7,3%). Absolwenci liceów profilowanych stanowili około 0,7% 

wszystkich zdających chemię. Ponadto do egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło pięć 

osób, będących absolwentami liceum uzupełniającego, i jedna osoba – absolwent technikum 

uzupełniającego.  

 W powyżej przedstawionych danych uwzględniono 11 osób deklarujących zdawanie 

chemii na egzaminie maturalnym, które zostały laureatami lub finalistami olimpiady che-

micznej. Były one zwolnione z egzaminu maturalnego z chemii, a zwolnienie oznaczało uzy-

skanie najwyższego wyniku z rozszerzonego poziomu egzaminu. 

 Osoby wybierające egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym to około 

20,7% wszystkich zdających egzamin z tego przedmiotu. W grupie tegorocznych maturzy-

stów zdających egzamin z chemii na poziomie podstawowym absolwenci liceów ogólno-

kształcących stanowili około 74,3%. Drugą co do liczebności grupą byli absolwenci techni-

ków (22,9%). Absolwenci liceów profilowanych stanowili 2,3% zdających chemię na pozio-

mie podstawowym, do egzaminu tego przystąpiło też 5 osób (około 0,5%) będących absol-

wentami liceów uzupełniających i jeden absolwent technikum uzupełniającego. 

 Osoby wybierające egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym to około 

79,3% wszystkich zdających egzamin z tego przedmiotu (o 3,2% mniej niż w ubiegłym roku). 

W grupie tegorocznych maturzystów zdających egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym 

absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili 91,9%, a absolwenci techników około 1,7%. 

Na przystąpienie do egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym zdecydowało się także 

trzech absolwentów liceów profilowanych (około 0,1%), Żaden tegoroczny absolwent liceum 

i technikum uzupełniającego nie zdecydował się zdawać egzaminu maturalnego z chemii w 

zakresie rozszerzonym. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczną grupę zdających egzamin maturalny z che-

mii w zakresie rozszerzonym stanowiły osoby chcące poprawić wynik tego egzaminu (ponad 

30%). 

 Trzydziestu osobom unieważniono egzamin maturalny z chemii w zakresie rozszerzo-

nym. W pracach pochodzących z jednej szkoły (jednej sali egzaminacyjnej) dostrzeżono po-

wtarzające się, identyczne błędy rachunkowe oraz takie same, błędne odpowiedzi w zada-

niach otwartych świadczące o niesamodzielności zdających. 
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2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza dla poziomu podstawowego. 

Numer zadania 1 2 3 4a 4b 5a 5b 5c 5d 6a 6b 7 8 9 10 

Liczba pkt. za zadanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,67 0,64 0,38 0,71 0,30 0,84 0,64 0,65 0,66 0,33 0,59 0,72 0,72 0,85 0,93 

Numer zadania 11a 11b 12 13 14 15 16a 16b 17 18a 18b 19 20 21 22 

Liczba pkt. za zadanie 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

Łatwość zadania 0,53 0,66 0,22 0,67 0,53 0,72 0,29 0,50 0,73 0,44 0,49 0,36 0,55 0,47 0,42 

Numer zadania 23a 23b 24 25 26 27 28 29 30a 30b      

Liczba pkt. za zadanie 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1      

Łatwość zadania 0,46 0,60 0,48 0,29 0,35 0,64 0,21 0,28 0,45 0,37      

 Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Wskaźnik łatwości Numery zadań 
Interpretacja 

łatwości zadania 

0,00 – 0,19 — bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
3, 4b, 6a, 12, 16a, 18a, 18b, 19, 21, 22, 23a, 

24, 25, 26, 28, 29, 30a, 30b 
trudne 

0,50 – 0,69 
1, 2, 5b, 5c, 5d, 6b, 11a, 11b, 13, 14, 16b, 

20, 23b, 27 
umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 4a, 5a, 7, 8, 9, 15, 17 łatwe 

0,90 – 1,00 10 bardzo łatwe 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego nie było zadań bardzo trudnych zaś jedno oka-

zało się dla zdających bardzo łatwe. Zadań trudnych było 18, umiarkowanie trudnych – 14,  

a łatwych 7. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań łatwych i bardzo łatwych stanowiła 

18% liczby punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań  

z tego arkusza, a łączna liczba punktów za zadania trudne i umiarkowanie trudne 82%. 

Najłatwiejsze okazało się dla zdających zadanie 10 (współczynnik łatwości 0,93),  

w którym zdający mieli wskazać najtrwalszy izotop, korzystając z wykresu zależności masy 

trzech izotopów promieniotwórczych w funkcji czasu. 

Najniższy współczynnik łatwości (0,21) miało zadanie 28 sprawdzające umiejętność 

posługiwania się nomenklaturą jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Zdający mu-

sieli podać nazwę grupy jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów do których należy 

składnik biopaliwa o wzorze ogólnym RCOOCH3, podanym w informacji wprowadzającej. 

Duża grupa zdających nie podjęła w ogóle próby rozwiązania tego zadania. 

Stopień wykonania zadań (łatwość zadań) dla poziomu podstawowego w obszarach 

standardów wymagań egzaminacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Obszar standardu Numery zadań Wskaźnik łatwości zadań 

I. Wiadomości i rozumie-

nie: zdający zna, rozumie 

i stosuje terminy, pojęcia 

i prawa oraz wyjaśnia 

procesy i zjawiska. 

1, 3, 4a, 4b, 6a, 6b, 9, 12, 17, 

18a, 18b, 21, 22, 23a, 23b, 

25, 26, 28, 29 

0,45 

trudne 

II. Korzystanie z informacji: 

zdający wykorzystuje i 

przetwarza informacje. 

2, 5a, 5b, 5c, 5d, 8, 11a, 11b, 

13, 14, 15, 19, 20, 24, 27 

0,60 

umiarkowanie trudne 

III. Tworzenie informacji: 

zdający rozwiązuje pro-

blemy, tworzy 

i interpretuje informacje. 

7, 10, 16a, 16b, 30a, 30b 
0,54 

umiarkowanie trudne 

Zadania sprawdzające opanowanie umiejętności określonych II obszarem standardów 

wymagań egzaminacyjnych okazały się dla zdających umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwo-

ści – 0,60). Nieco gorzej poradzili sobie zdający z zadaniami sprawdzającymi III obszar stan-

dardów wymagań – tworzenie informacji (wskaźnik łatwości – 0,54). Trudnymi okazały się 
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dla maturzystów zadania sprawdzające wiadomości i rozumienie, wskaźnik łatwości osiągnął 

dla nich wartość 0,45. 

Stopień opanowania treści programowych z zakresu podstawowego ilustruje poniższa 

tabela. 

Zakres treści Numery zadań Wskaźnik łatwości 

a) Budowa atomu, izotopy 

i promieniotwórczość naturalna  

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11a, 

11b 

0,68  

umiarkowanie trudne 

b) Wiązania chemiczne 
4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d 

0,63  

umiarkowanie trudne 

c) Mol substancji chemicznej 
6a, 6b 

0,46  

trudne 

d) Pierwiastki i związki chemiczne 
12, 19 

0,32  

trudne 

e) Typy reakcji chemicznych 
20, 23b 

0,57  

umiarkowanie trudne 

f) Roztwory wodne i ich stężenia 
13, 14, 15 

0,63  

umiarkowanie trudne 

g) Dysocjacja jonowa i reakcje 

zobojętniania i strącania osadów 
16a, 16b, 17  

0,51  

umiarkowanie trudne 

h) Reakcje utleniania i redukcji 
18a, 18b 

0,45  

trudne 

i) Węglowodory i ich pochodne 21, 22, 23a, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30a, 30b 

0,40  

trudne 

 

Wszystkie sprawdzane treści z zakresu podstawowego okazały się dla zdających trud-

ne i umiarkowanie trudne. 
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Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza dla poziomu rozszerzonego. 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b 13 14 

Liczba pkt. za zadanie 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

Łatwość zadania 0,60 0,75 0,78 0,60 0,74 0,69 0,42 0,67 0,48 0,49 0,44 0,87 0,79 0,34 0,41 

Numer zadania 15a 15b 16 17a 17b 18 19 20 21a 21b 22a 22b 23a 23b 24 

Liczba pkt. za zadanie 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Łatwość zadania 0,55 0,36 0,54 0,18 0,69 0,51 0,39 0,55 0,47 0,65 0,28 0,51 0,76 0,46 0,54 

Numer zadania 25 26a 26b 27 28 29a 29b 30a 30b 31 32 33 34a 34b 35 

Liczba pkt. za zadanie 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

Łatwość zadania 0,54 0,36 0,73 0,56 0,28 0,27 0,25 0,50 0,42 0,75 0,72 0,74 0,24 0,20 0,51 

Numer zadania 36 37 38             

Liczba pkt. za zadanie 1 1 1             

Łatwość zadania 0,75 0,75 0,65             

 

 Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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 Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego przed-

stawiono w poniższej tabeli. 

Wskaźnik 

łatwości 
Numery zadań 

Interpretacja 

łatwości zadania 

0,00 – 0,19 17a bardzo trudne 

0,20 – 0,49 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 15b, 19, 21a, 22a, 23b, 26a, 

28, 29a, 29b, 30b, 34a, 34b 
trudne 

0,50 – 0,69 
1, 4, 6, 8, 15a, 16c, 17b, 18, 20, 21b, 22b, 24, 

25, 27, 30a, 35, 38 
umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 2, 3, 5, 12a, 12b, 23a, 26b, 31, 32, 33, 36, 37 łatwe 

0,90 – 1,00 — bardzo łatwe 

 W arkuszu dla poziomu rozszerzonego jedno zadanie było bardzo trudne i nie było 

zadań bardzo łatwych. Zadań trudnych było 18, a łatwych – 12. Pozostałe zadania (17) okaza-

ły się umiarkowanie trudne. Łączna liczba punktów za zadania łatwe stanowiła około 23% 

liczby punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego 

arkusza, a łączna liczba punktów za zadania trudne i bardzo trudne – około 42%. 

Najłatwiejszym okazało się dla zdających zadanie 12a (współczynnik łatwości 0,87). 

Zadanie sprawdzało umiejętność powiązania stężenia jonów wodoru i jonów wodorotlenko-

wych z pH i pOH roztworu. 

W arkuszu rozszerzonym najtrudniejszym okazało się zadanie 17a (współczynnik ła-

twości 0,18). Zadanie polegało na określeniu rzędu dwóch reakcji chemicznych na podstawie 

analizy tekstu i interpretacji danych odczytanych z wykresów. Maturzyści zazwyczaj popraw-

nie podawali rząd reakcji I (zachodzącej zgodnie z równaniem A → B) względem substratu 

A, ale wiele osób błędnie ustalała rząd reakcji III (zachodzącej zgodnie z równaniem F + G 

→ H) względem substratu F. Większość zdających twierdziła, że reakcja III jest reakcją dru-

giego rzędu. Oprócz wiedzy chemicznej, rozwiązanie zadania wymagało umiejętności mate-

matycznych – zabrakło ich aż 82% zdającym. 

Stopień wykonania zadań (łatwość zadań) dla poziomu rozszerzonego w obszarach 

standardów wymagań egzaminacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Obszar standardu Numery zadań Wskaźnik łatwości zadań 

IV. Wiadomości i rozumie-

nie: zdający zna, rozumie 

i stosuje terminy, pojęcia 

i prawa oraz wyjaśnia 

procesy i zjawiska. 

1, 2, 3, 6, 8, 11, 15a, 15b, 

17b, 18, 21a, 22a, 22b, 24, 

25, 26a, 29a, 29b, 30a, 30b, 

32, 37 

0,52 

umiarkowanie trudne 

V. Korzystanie z informacji: 

zdający wykorzystuje i 

przetwarza informacje. 

4, 5, 7, 9, 10, 12a, 12b, 13, 

17a, 26b, 28, 31, 33, 35, 38 

0,56 

umiarkowanie trudne 

VI. Tworzenie informacji: 

zdający rozwiązuje pro-

blemy, tworzy 

i interpretuje informacje. 

14, 16, 19, 20, 21b, 23a, 23b, 

27, 34a, 34b, 36 

0,50 

umiarkowanie trudne 
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Zadania sprawdzające wszystkie kategorie standardów wymagań okazały się dla matu-

rzystów umiarkowanie trudne. Najlepiej, zdający poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi 

II obszar standardów wymagań egzaminacyjnych (wskaźnik łatwości – 0,56), a najsłabiej  

z zadaniami sprawdzającymi III obszar standardów (wskaźnik łatwości – 0,50). 

Łatwość treści programowych sprawdzanych na poziomie rozszerzonym przedstawio-

no w tabeli. 

Zakres treści Numery zadań Wskaźnik łatwości 

a) Budowa atomu w jakościowym 

ujęciu mechaniki kwantowej, izo-

topy i promieniotwórczość natu-

ralna i sztuczna 

1, 2, 4 
0,65 

umiarkowanie trudne 

b) Wiązania chemiczne 
3, 5, 36 

0,76 

łatwe 

c) Mol substancji chemicznej 
9 

0,48 

trudne 

d) Pierwiastki i związki chemicz-

ne 
11 

0,44 

trudne 

e)Typy reakcji chemicznych. 

Szybkość reakcji chemicznych i 

kataliza 

6, 7, 8, 17a, 17b 
0,51 

umiarkowanie trudne 

f) Roztwory wodne i ich stężenia 

oraz układy koloidalne 
10, 13 

0,39 

trudne 

g) Elektrolity, dysocjacja jonowa 

oraz reakcje zachodzące w roz-

tworach wodnych 

12a, 12b, 14, 15a, 15b, 16, 

18, 19, 20, 21a, 21b, 26a, 

26b 

0,54 

umiarkowanie trudne 

h) Reakcje utleniania i redukcji 

oraz ogniwa galwaniczne i elek-

troliza 

22a, 22b, 23a, 23b, 24, 

29a, 29b 

0,43 

trudne 

i) Węglowodory i ich pochodne, 

szereg homologiczny i izomeria 

związków organicznych 

25, 27, 28, 30a, 30b, 31, 

32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 

38 

0,55 

umiarkowanie trudne 

Treści programowe sprawdzane na egzaminie maturalnym z chemii w zakresie rozsze-

rzonym okazały się dla zdających trudne, umiarkowanie trudne i łatwe. 
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3. Analiza wyników egzaminu ze względu na miary tendencji centralnej
1
 

Poziom podstawowy 

 Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym przedstawia poniższy wy-

kres. 

 
 

 Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu maturalnego 

z chemii na poziomie podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

Średni wynik 25,83 

Środkowy wynik (mediana) 26,00 

Najczęstszy wynik (dominanta)  30,00 

Odchylenie standardowe 10,96 

Wynik najniższy 1,00 

Wynik najwyższy 49,00 

Rozstęp 48,00 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie podstawo-

wym wynosi 25,83 i jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do uzy-

skania za rozwiązanie arkusza (stanowi 51,66% maksymalnej liczby punktów). Środkowy 

wynik (mediana) wynosi 26 punktów (52%) i jest także wyższy od połowy maksymalnej licz-

by punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie tego arkusza. Osiągnięte wyniki obej-

mują prawie całą skalę: od 1 do 48 punktów. Wynik 30 punktów (60%) powtarza się najczę-

ściej (dominanta). Odchylenie standardowe wynosi 10,96 punktu, co oznacza, że przy śred-

niej równej 25,83 punktu większość zdających uzyskała wyniki w granicach od 15 do 37 

punktów. 

                                                 
1
 Poniższe dane dotyczą tych zdających, którzy w 2012 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 
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Poziom rozszerzony 

 

 Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym przedstawia poniższy wykres. 

 

 Dane statystyczne (wyrażone w punktach) dotyczące wyników egzaminu maturalnego 

z chemii na poziomie rozszerzonym zamieszczone są w poniższej tabeli. 

 

Średni wynik 31,75 

Środkowy wynik (mediana) 32,00 

Najczęstszy wynik (dominanta) czy modalna 28,00 

Odchylenie standardowe 14,11 

Wynik najniższy 0,00 

Wynik najwyższy 60,00 

Rozstęp 60,00 

 

 Średnia liczba punktów uzyskanych przez zdających egzamin na poziomie rozszerzo-

nym wynosi 31,75 i jest wyższa od połowy maksymalnej liczby punktów możliwych do zdo-

bycia za rozwiązanie arkusza (52,92% maksymalnej liczby punktów). Środkowy wynik (me-

diana) wynosi 32 punkty (53,33%) i także jest wyższy od połowy maksymalnej liczby punk-

tów. Osiągnięte wyniki obejmują całą skalę od 0 do 60 punktów. Najczęściej powtarzający się 

wynik (dominanta) to 28 punktów (46,67%). Odchylenie standardowe wynosi 14,11 punktu, 

co oznacza, że przy średniej równej 31,75 punktu większość zdających uzyskała wyniki w 

granicach od 18 do 46 punktów. 
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu matural-

nego z chemii dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

Wyniki egzaminu 

 

Typ szkoły 

Średni wynik dla zdających 

chemię na poziomie 

podstawowym rozszerzonym 

Liceum ogólnokształcące 55,36 53,36 

Liceum profilowane 31,68 20,00 

Liceum uzupełniające 22,00 — 

Technikum 42,29 29,08 

Technikum uzupełniające 22,00 — 

Razem 51,66 52,92 

 Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym i rozszerzonym przez absolwentów lice-

ów ogólnokształcących znacznie przewyższają wyniki uzyskane przez absolwentów pozosta-

łych typów szkół. Spośród podanych w tabeli najwyższy jest średni wynik egzaminu matural-

nego z chemii na poziomie rozszerzonym uzyskany przez absolwentów liceów ogólnokształ-

cących. Najniższy średni wynik uzyskali absolwenci liceów profilowanych, którzy zdawali 

egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. 

 

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

uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy
*) 

Dzielnica 

Warszawy 

Średni wynik procentowy 

dla poziomu
*)

 
Dzielnica 

Warszawy 

Średni wynik procentowy 

dla poziomu
*)

 

podstawowego rozszerzonego podstawowego rozszerzonego 

Bemowo 50,00 (1) 17,00 (1) Targówek 59,33  (9) 39,65 (23) 

Białołęka 23,33 (3) 30,00 (7) Ursus 48,67  (3) –  (0) 

Bielany 39,67 (24) 49,19 (110) Ursynów 29,27  (11) 47,31 (48) 

Mokotów 50,68 (44) 48,47 (208) Wawer 37,50  (4) 38,71 (14) 

Ochota 72,00 (12) 66,49 (95) Wesoła –  (0) 57,00 (1) 

Praga Południe 51,75  (24) 43,29 (143) Wilanów 57,50  (4) 28,00 (7) 

Praga Północ 53,56  (9) 48,16 (75) Włochy 38,00 (3) 23,00  (1) 

Rembertów 88,00  (2) 39,00 (4) Wola 48,00  (41) 48,10 (139) 

Śródmieście 45,19  (42) 66,51 (388) Żoliborz 48,00  (4) 54,11 (57) 

Ogółem 48,42  (240) 54,18 (1321) 
*) W nawiasach podano liczbę zdających. 

 Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu 

z chemii uzyskane przez zdających ze szkół w powiatach województwa mazowieckiego zo-

stały podane w dalszej części opracowania – z normami staninowymi dla wyników w powia-

tach. 

* 

* * 
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Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z chemii w 2012 

roku w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych – 

tak zwaną kartę wyników matury. Ponadto dla województwa mazowieckiego zostały opraco-

wane skale staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach i w powiatach (na podstawie wy-

ników uzyskanych w szkołach oraz powiatach na Mazowszu). 

Karta wyników matury 2012 – chemia na poziomie podstawowym 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 

Procent zdających, którzy uzyskali 

wyniki w poszczególnych przedzia-

łach 

1 najniższa 0% – 14% 4 

2 bardzo niska 15% – 22% 7 

3 niska 23% – 30% 12 

4 poniżej średniej 31% – 42% 17 

5 średnia 43% – 56% 20 

6 powyżej średniej 57% – 68% 17 

7 wysoka 69% – 78% 12 

8 bardzo wysoka 79% – 86% 7 

9 najwyższa 87% – 100% 4 

 

Karta wyników matury 2012 – chemia na poziomie rozszerzonym 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na świadectwie 

Procent zdających, którzy uzyskali 

wyniki w poszczególnych przedzia-

łach 

1 najniższa 0% – 13% 4 

2 bardzo niska 14% – 22% 7 

3 niska 23% – 32% 12 

4 poniżej średniej 33% – 45% 17 

5 średnia 46% – 60% 20 

6 powyżej średniej 61% – 72% 17 

7 wysoka 73% – 83% 12 

8 bardzo wysoka 84% – 90% 7 

9 najwyższa 91% – 100% 4 

 Karty wyników matury (normy staninowe) dla wyników indywidualnych egzaminu 

maturalnego z chemii pozwalają odnieść wynik indywidualny zdającego do wyników uzyska-

nych przez wszystkich zdających ten egzamin w całym kraju. Na przykład, jeżeli za rozwią-

zanie arkusza dla poziomu podstawowego zdający uzyskał wynik 90% (45 punktów), to mie-

ści się on w klasie dziewiątej, czyli najwyższej. Oznacza to, że zbliżone wyniki (87% – 

100%) uzyskało około 4% zdających chemię na poziomie podstawowym w całym kraju. Po-

zostałe osoby (około 96% zdających) osiągnęły wyniki w niższych klasach. Jeżeli taki sam 

wynik (90%, to jest 54 punkty) zdający uzyskał za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozsze-

rzonego, to wynik ten mieści się w klasie ósmej, czyli bardzo wysokiej. Oznacza to, że zbli-

żone wyniki (84% – 90%) uzyskało około 7% zdających, a wynik wyższy (91% – 100%) uzy-

skało 4% zdających chemię na poziomie rozszerzonym w całym kraju. Pozostałe osoby (oko-

ło 89% zdających) osiągnęły wyniki w niższych klasach. 
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Normy staninowe dla wyników w szkołach województwa mazowieckiego 

Poziom podstawowy 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe
*)

 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa   2,00 – 13,00 11 3,63 

2 bardzo niska 14,00 – 21,00 21 6,93 

3 niska 22,00 – 30,00 38 12,54 

4 poniżej średniej 30,50 – 38,00 52 17,16 

5 średnia 39,00 – 52,13 61 20,13 

6 powyżej średniej 52,25 – 63,60 52 17,16 

7 wysoka 63,83 – 69,60 34 11,22 

8 bardzo wysoka 70,00 – 80,00 22 7,26 

9 najwyższa 82,00 – 98,00 12 3,96 

*) Obliczone dla średnich arytmetycznych wyników (w ujęciu procentowym) uzyskanych w szkołach. 

 

Poziom rozszerzony 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Przedziały 

procentowe
*)

 

Liczba 

szkół 

Procent 

szkół 

1 najniższa   3,00 –   7,80 6 2,50 

2 bardzo niska   8,00 – 12,00 20 8,33 

3 niska 13,00 – 22,50 29 12,08 

4 poniżej średniej 23,00 – 36,20 41 17,08 

5 średnia 36,60 – 45,94 48 20,00 

6 powyżej średniej 46,00 – 55,36 41 17,08 

7 wysoka 55,59 – 63,25 29 12,08 

8 bardzo wysoka 63,82 – 75,35 17 7,08 

9 najwyższa 76,36 – 87,48 9 3,75 

*) Obliczone dla średnich arytmetycznych wyników (w ujęciu procentowym) uzyskanych w szkołach. 

 

 Egzamin maturalny z chemii w sesji wiosennej 2012 r. na Mazowszu odbył się w 383 

szkołach, w tym w zakresie podstawowym w 303 szkołach i w zakresie rozszerzonym w 240 

szkołach. 

 Normy staninowe dla wyników uzyskanych w szkołach na egzaminie maturalnym 

z chemii pozwalają odnieść wynik uzyskany w danej szkole (średnią arytmetyczną wyników 

wszystkich uczniów tej szkoły) do wyników uzyskanych na tym egzaminie w pozostałych 

szkołach województwa mazowieckiego – tak jak dla wyników indywidualnych. 

 

 

 

Normy staninowe dla wyników w powiatach województwa mazowieckiego 

 Poniżej przedstawiono normy staninowe dla średnich wyników uzyskanych w powia-

tach województwa mazowieckiego. W pierwszej kolumnie podano numer klasy (staninu); pod 

nazwą powiatu umieszczono średni wynik (w ujęciu procentowym) uzyskany przez zdających 

z tego powiatu i w nawiasie liczbę zdających z tego powiatu. Jeżeli dany powiat nie jest wy-

mieniony w tabeli, oznacza to, że żaden absolwent szkoły z tego powiatu nie zdawał egzami-

nu maturalnego z chemii na danym poziomie. 
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Poziom podstawowy
 

1 białobrzeski warszawski 

zachodni 

            

 24,67 (3) 28,67 (3)             

2 sierpecki grójecki radomski           

 31,00 (2) 34,57 (7) 36,18 (11)           

3 makowski ostrowski wołomiński pruszkowski żyrardowski       

 38,12 (17) 39,00 (28) 39,17 (12) 41,75 (8) 42,00 (10)       

4 grodziski kozienicki warszawski nowodwor-

ski 

Radom łosicki Siedlce   

 42,67 (21) 45,64 (11) 48,42 (240) 48,67 (6) 48,76 (105) 49,00 (2) 49,03 (29)   

5 miński sochaczew-

ski 

ciechanow-

ski 

legionowski płoński wyszkowski przasnyski płocki 

 49,16 (19) 49,57 (23) 50,77 (39) 52,92 (13) 53,04 (25) 53,22 (18) 53,27 (11) 53,80 (10) 

6 Ostrołęka garwoliński otwocki węgrowski żuromiński sokołowski pułtuski   

 53,91 (47) 54,54 (26) 54,55 (33) 55,33 (9) 55,33 (15) 55,87 (15) 56,67 (6)   

7 Płock piaseczyński mławski lipski gostyniński       

 56,81 (158) 57,40 (10) 60,09 (23) 61,87 (15) 65,21 (33)       

8 przysuski ostrołęcki zwoleński           

 66,81 (32) 68,33 (6) 72,50 (4)           

9 szydłowiecki               

 76,00 (2)               

Poziom rozszerzony 

1 warszawski 

zachodni 

              

  21,00 (11)               

2 wołomiński grodziski żyrardowski           

  21,61 (18) 35,03 (30) 36,07 (14)            

3 szydłowiecki nowodwor-

ski 

przasnyski radomski makowski       

  38,14 (7) 38,60 (5) 39,81 (27) 40,36 (22) 40,94 (16)       

4 białobrzeski gostyniński legionowski grójecki pułtuski kozienicki przysuski   

  41,43 (14) 41,49 (39) 42,04 (25) 42,38 (34) 43,47 (15) 44,65 (31) 45,70 (23)   

5 garwoliński miński płoński wyszkowski Ostrołęka lipski pruszkowski węgrowski 

  46,54 (76) 47,87 (54) 48,22 (85) 48,46 (26) 48,62 (152) 49,00 (2) 49,06 (62) 49,84 (37) 

6 płocki otwocki mławski ciechanow-

ski 

sokołowski warszawski żuromiński   

  52,75 (4) 52,93 (40) 52,30 (33) 53,37 (79) 53,58 (19) 54,18 (1321) 55,36 (22)   

7 Płock Radom piaseczyński Siedlce ostrowski       

  58,09 (195) 58,28 (260) 59,13 (24) 60,43 (119) 60,74 (47)       

8 zwoleński łosicki sochaczew-

ski 

          

  61,63 (16) 61,86 (7) 66,24 (45)           

9 sierpecki               

  67,50 (26)               
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 Normy staninowe dla średnich wyników uzyskanych w powiatach województwa ma-

zowieckiego na egzaminie maturalnym z chemii pozwalają odnieść średni wynik uzyskany 

w danym powiecie do średnich wyników uzyskanych z chemii przez wszystkie powiaty 

w województwie mazowieckim. 

 Na przykład, jeżeli w danym powiecie średnia arytmetyczna wyników szkół tego po-

wiatu, uzyskanych z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym, wyniosła 

64%, to wynik ten mieści się w klasie siódmej, czyli wysokiej. Oznacza to, że zbliżone wyni-

ki (w granicach od 56,8% do 65,2%) uzyskało 5 mazowieckich powiatów (stanowi to 

12,5% łącznej liczby powiatów na Mazowszu, na których terenie w co najmniej jednej szkole 

odbył się egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym). Cztery powiaty (10%) 

osiągnęły wynik w klasach wyższych (ósmej i dziewiątej), a pozostałych 31 powiatów 

(77,5%) – w klasach niższych. 

 Jeżeli taką samą wartość średniej arytmetycznej wyników szkół (około 64%) powiat 

uzyskał z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym, to wynik ten mieści się 

w klasie ósmej, czyli bardzo wysokiej. Oznacza to, że podobne wyniki (w granicach od 

61,6% do 66,2%) uzyskały 3 powiaty (co stanowi 7,5% powiatów na Mazowszu, w których 

odbył się egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym). Wyniki 36 powiatów 

(90%) mieszczą się w klasach niższych, a jednego (2,5%) – w klasie wyższej. 

 Przy analizie wyników egzaminu w powiatach należy wziąć pod uwagę liczbę zdają-

cych ten egzamin, ponieważ między powiatami występują bardzo duże różnice (od kilku osób 

do ponad tysiąca). 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski 

Na Mazowszu w sesji wiosennej 2012 roku egzamin maturalny z chemii odbył się 

na poziomie podstawowym w 303 szkołach (ok. 29% mazowieckich szkół, w których odbył 

się pisemny egzamin maturalny) i na poziomie rozszerzonym w 240 szkołach (ok. 23% 

szkół). Do egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło ogółem 5615 osób (o 421 osób więcej 

niż w 2011 roku). Na poziomie podstawowym egzamin maturalny z chemii zdawało 1167 

osób, spośród których 59 to osoby, które do egzaminu maturalnego przystąpiły po raz pierw-

szy w poprzednich latach (stanowiły one 5,06%). Na poziomie rozszerzonym egzamin matu-

ralny z chemii zdawało 4447 osób, w tym 1362 osoby które poprawiały wynik egzaminu 

(30,63%). Do egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło 4194 tegorocznych absolwentów 

liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i uzupełniających oraz techników i techni-

ków uzupełniających. Stanowili oni prawie 75% wszystkich osób przystępujących do egza-

minu maturalnego z tego przedmiotu i 8,98% wszystkich maturzystów, którzy w tym roku po 

raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego. Najliczniejszą grupą byli absolwenci lice-

ów ogólnokształcących (ok. 92%), a najmniej liczną – absolwenci techników uzupełniają-

cych. Około 79,2% wszystkich zdających egzamin maturalny z chemii wybrało poziom roz-

szerzony. 

Od kilku lat duża liczba osób deklarujących zdawanie matury z chemii nie przystępuje 

do tego egzaminu. W tym roku na egzamin z chemii na poziomie podstawowym zgłosiło się 

tylko ok. 88% osób, które deklarowały jego zdawanie, a na poziomie rozszerzonym – 84,4%. 

Na egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym nie zgłosiło się 821 osób (w ubiegłym roku 

775 osób), to znacznie przekroczyło liczbę prac, jaka w tej sesji egzaminacyjnej przypadała 

na jeden zespół egzaminatorów sprawdzających prace z poziomu rozszerzonego. 

Średni wynik (51,66%) uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu podstawowego 

wskazuje, że dla większości zdających egzamin ten był umiarkowanie trudny. Średni wynik 

uzyskany za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego (52,92%) wskazuje, że ten eg-
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zamin był także umiarkowanie trudny. Dla osób zdających chemię na poziomie podstawo-

wym egzamin okazał się trudniejszy, niż dla tych, którzy zdawali ten przedmiot na poziomie 

rozszerzonym. 

Zadania, które okazały się dla zdających najłatwiejsze, w przypadku obu poziomów 

egzaminu, sprawdzały różne umiejętności ze wszystkich obszarów standardów wymagań eg-

zaminacyjnych. Do zadań łatwych należały na ogół te, które były typowe i wymagały od zda-

jącego sformułowania krótkiej odpowiedzi lub wskazania poprawnej odpowiedzi. Analiza 

wyników egzaminu maturalnego z chemii pozwala stwierdzić, że trudność zadania w mniej-

szym stopniu zależy od badanej umiejętności, w większym zaś stopniu od jego tematyki, zło-

żoności i schematyczności. Obiektywnie łatwe zadania, wymagające jednak samodzielnego 

myślenia lub wykorzystania i skojarzenia kilku elementów, rokrocznie sprawiają zdającym 

duże trudności, które rozpoczynają się już na poziomie analizy postawionego problemu. Do 

najtrudniejszych należą zadania, które wymagają dogłębnego zrozumienia analizowanych 

zjawisk i procesów, a także odejścia od prostego lub wyćwiczonego w trakcie nauki przetwa-

rzania informacji. 

Do najczęstszych przyczyn błędów – tak jak w ubiegłych latach – można zaliczyć: 

 brak analizy treści zadań i automatyzm w ich rozwiązywaniu (dotyczy to szczególnie 

problemów obliczeniowych), niedokładne, pobieżne czytanie informacji i poleceń lub 

ich niezrozumienie, formułowanie odpowiedzi lub ich fragmentów nie na temat; 

 brak staranności i precyzji przy zapisie rozwiązania problemu, niestaranne zapisywa-

nie równań reakcji lub wzorów związków chemicznych, szczególnie w przypadku za-

dań z zakresu chemii organicznej; 

 brak umiejętności konstruowania krótkiej i logicznej odpowiedzi, zbyt duże uogólnie-

nia, niewłaściwe posługiwanie się terminologią chemiczną, mylenie przyczyn i skut-

ków, formułowanie odpowiedzi niejasnych, niezrozumiałych lub zawierających ele-

menty poprawne i błędne, błędy językowe prowadzące do błędów merytorycznych; 

 trudności w posługiwaniu się całością zdobytej wiedzy chemicznej. 

Szczegółowy komentarz do tegorocznych wyników z obu poziomów egzaminu matu-

ralnego z chemii jest opublikowany w materiale przygotowanym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Jest on dostępny na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 

http://www.cke.edu.pl/
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XIX. ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z INFORMATYKI /w 2012 r./ 

/przedmiot dodatkowy/ 



  

1. Podstawowe dane statystyczne 

 Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w 153 szkołach /w tym        

z poziomu podstawowego w 93 szkołach, a z poziomu rozszerzonego w 87 szkołach/. 

 

Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 

z informatyki, z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły 

 

Liczba 

zdających 

 

 

Typ szkoły 

Liczba zdających egzamin  

na poziomie 

podstawowym 
/po raz pierwszy/ 

podstawowym 
/razem/ 

rozszerzonym 
/po raz pierwszy/ 

rozszerzonym 
/razem/ 

Liceum ogólnokształcące 67 70 195 209 

Liceum profilowane 6 6 1 1 

Liceum uzupełniające 0 1 0 0 

Technikum 137 139 37 39 

Razem 210 216 233 249 

 

 Do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym na Mazowszu 

przystąpiło ok. 0,44% wszystkich zdających egzamin maturalny; w kraju wskaźnik ten       

wynosi ok. 0,66%; na poziomie rozszerzonym wskaźniki te są odpowiednio równe: ok. 0,49% 

na Mazowszu i ok. 0,50%  w kraju. 

 

 W grupie osób wybierających informatykę na poziomie podstawowym jako przedmiot       

dodatkowy egzaminu maturalnego ok. 31,90% stanowili absolwenci liceów                        

ogólnokształcących, natomiast w grupie osób wybierających informatykę na poziomie       

rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy egzaminu maturalnego ok. 83,70% stanowili         

absolwenci   liceów ogólnokształcących.  

 

 Wśród absolwentów 8 było finalistami lub laureatami Olimpiady Informatycznej. 

 

 

2. Analiza wyników egzaminu ze względu na wskaźniki łatwości 

 

Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu podstawowego 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań         

z arkusza MIN-P1 dla poziomu podstawowego. 

 

Numer zadania 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d 3e 

Maksymalna punktacja za  

zadanie 
2 1 4 3 5 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,49 0,87 0,17 0,49 0,18 0,90 0,97 0,64 0,91 0,97 
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Dane te ilustruje poniższy wykres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań z 

arkusza MIN-P2 dla poziomu podstawowego. 

 

Numer zadania 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 

Maksymalna punktacja za 

zadanie 
2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Łatwość zadania 0,15 0,03 0,03 0,56 0,41 0,41 0,23 0,10 0,41 0,46 0,23 0,25 0,20 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań w arkuszu 

dla poziomu podstawowego (część I i II). 
 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 
Maksymalna punktacja za zadanie 7 8 5 10 10 10 

Łatwość zadania 0,51 0,34 0,88 0,07 0.34 0,31 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zróżnicowanie współczynnika łatwości zadań z arkusza dla poziomu podstawowego        

przedstawia poniższa tabela. 

 

Wskaźnik łatwości Numery zadań Interpretacja zadania 

0,00 – 0,19 4 bardzo trudne 

0,20 – 0,49 2, 5, 6 trudne 

0,50 – 0,69 1 umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 3 łatwe 

0,90 – 1,00 - bardzo łatwe 

 

 W arkuszu dla poziomu podstawowego bardzo trudne okazało się zadanie 4, które            

sprawdzało umiejętność posługiwania się kompilatorem wybranego języka programowania. 

Trudnymi okazały się również zadania  2, 5 i 6. 

 

  Łączna liczba punktów za zadania trudne i bardzo trudne stanowi 76% liczby punktów     

możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza.  

  

Współczynnik łatwości dla zestawu zadań w arkuszu dla poziomu podstawowego  wynosi      

0,41p  i kwalifikuje go jako trudny.  
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Wskaźniki łatwości zadań arkusza dla poziomu rozszerzonego 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza MIN-R1 dla poziomu rozszerzonego. 
 

Numer zadania 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 3e 
Maksymalna punktacja za 

zadanie 
3 1 1 3 2 1 4 1 1 1 1 1 

Łatwość zadania 0,70 0,88 0,58 0,55 0,94 0,90 0,54 0,89 0,70 0,75 0,82 0,40 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań 

z arkusza MIN-R2 dla poziomu rozszerzonego. 

 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Numer zadania 4a 4b 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 6e 
Maksymalna punktacja za zadanie 6 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Łatwość zadania 0,36 0,36 0,71 0,44 0,57 0,47 0,76 0,69 0,59 0,41 0,53 
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W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki łatwości poszczególnych zadań w arkuszu 

dla poziomu rozszerzonego. 

 

Numer zadania 1 2 3 4 5 6 
Maksymalna punktacja za zadanie 8 7 5 10 10 10 

Łatwość zadania 0,68 0,79 0,71 0,36 0,55 0,60 

 

Dane te ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 Zróżnicowanie współczynnika 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 4 trudne 

0,50 – 0,69 1, 5, 6 umiarkowanie trudne 

0,70 – 0,89 2, 3 łatwe 

0,90 – 1,00 - bardzo łatwe 

  

 W arkuszu dla poziomu rozszerzonego trudne okazało się zadanie 4, które sprawdzało       

umiejętność projektowania i wykorzystywania metody informatyki przy rozwiązywaniu    

problemów.   Łączna liczba punktów za zadania trudne stanowi 20% punktów możliwych do 

uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza. 

 

 

Współczynnik łatwości dla zestawu zadań w arkuszu dla poziomu podstawowego  wynosi    

0,62p  i kwalifikuje go jako umiarkowanie trudny. 
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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          

podstawowym zamieszczone są w poniższej tabeli. 
 

Średnia 32,52 
Mediana 30,00 

Modalna 12,00 

Odchylenie standardowe 17,74 
Wynik najwyższy 86,00 

Wynik najniższy 6,00 
Rozstęp 80 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie                  

podstawowym wynosi ok. 32,52% (16,26 punktów) liczby punktów możliwych do              

uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań  z tego arkusza. Środkowy wynik (mediana)    

wynosi 30% (15 punktów) liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie      

wszystkich zadań  z tego arkusza.   

 Uzyskane wyniki obejmują skalę punktów : od 3 do 43 punktów, co wskazuje na duże 

zróżnicowanie umiejętności zdających. Najczęściej powtarzający się wynik (modalna) to 6 

punktów (12%) i uzyskało go 11 zdających.  

Najwyższy wynik – 43 punkty uzyskał 1 zdający, zaś najniższy – 3 punkty również uzyskało                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 zdających.  

 Odchylenie standardowe wynosi 17,74% punktów, co oznacza, że przy średniej     

równej 32,52%  punktów ok. 67%  zdających uzyskała wyniki w granicach od 14% do 50% 

liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań  z tego arkusza.  
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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 57,55 

Mediana 56,00 

Modalna 40,00 

Odchylenie standardowe 26,06 

Wynik najwyższy 100,00 

Wynik najniższy 2,00 

Rozstęp 98 

 Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających egzamin na poziomie rozszerzonym 

wynosi ok. 57,55% (28,78 punktów) punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie 

wszystkich zadań z tego arkusza.  Środkowy wynik (mediana) wynosi 56% (28 punktów) 

punktów  możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza.  

Uzyskane wyniki obejmują skalę punktów: od 2 do 50 punktów. Najczęściej powtarzający się 

wynik (modalna) to 20 punktów (40%) i uzyskało go 11 zdających.  

 Odchylenie standardowe wynosi 26,06%  punktów, co oznacza, że przy  średniej   

równej 57,55% punktów ok. 62% zdających uzyskała  wyniki w granicach od 30% do 84% 

liczby punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie wszystkich zadań  z tego arkusza.  
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Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu           

maturalnego z informatyki dla województwa mazowieckiego z podziałem na typy szkół 

 

Typ szkoły podstawowy rozszerzony 

liczba zdają-

cych 

wynik średni w 

% 

liczba zdają-

cych 

wynik średni w 

% 

Liceum ogólnokształcące 67 37,25 195 59,79 

Liceum profilowane 6 26,00 1 92,00 

Technikum 136 30,51 37 44,76 

Razem 209 32,55 233 57,55 

 

Średnie wyniki (w ujęciu procentowym) z poszczególnych poziomów egzaminu  

z informatyki uzyskane przez zdających ze szkół w dzielnicach Warszawy 

 

 

 

 

Dzielnica 

Poziom egzaminu 

podstawowy rozszerzony 

liczba zdają-

cych 

wynik średni w 

% 

liczba zdają-

cych 

wynik średni w 

% 

Warszawa - Bemowo     1 40,00 

Warszawa - Bielany 1 24,00     

Warszawa - Mokotów 3 37,33 23 51,65 

Warszawa - Ochota 1 44,00 32 79,69 

Warszawa - Praga Południe 3 20,00 6 43,33 

Warszawa - Praga Północ     7 57,43 

Warszawa - Śródmieście 2 38,00 17 65,29 

Warszawa - Wola 30 36,67 27 55,04 

Warszawa - Żoliborz 6 36,00 10 38,80 

Warszawa - Rembertów 1 20,00 2 56,00 

Warszawa - Targówek 1 26,00 3 40,67 

Warszawa - Ursus 1 50,00 2 64,00 

Warszawa - Ursynów 3 29,33 7 49,71 

Warszawa - Wilanów 3 25,33     

Warszawa - Włochy 1 34,00     

Wesoła 2 56,00     

Razem 58 35,14 137 59,37 

 

 
*** 

 Na podstawie wyników wszystkich zdających egzamin maturalny z informatyki w 2012 roku 

w całej Polsce przygotowano krajowe skale staninowe dla wyników indywidualnych – tak zwaną  

kartę wyników matury.  
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Krajowe normy staninowe dla wyników indywidualnych 

 

Karta wyników matury 2012 z informatyki  

 

Poziom podstawowy 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki na  

świadectwie 

/przedziały procento-

we/ 

Komentarz dla zdającego 

(informację o procentach podano  

w przybliżeniu) 

1 najniższa  0−8 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% zdających ma 

wynik w wyższych klasach 

2 bardzo niska   9−14 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 4% w niższej 

3 niska 15−22 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 77% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 11% w niższych 

4 poniżej średniej 23−32 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 60% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 23% w niższych 

5 średnia 33−42 
20% zdających ma wynik w tej klasie, 40% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 40% w niższych 

6 powyżej średniej 43−50 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 23% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 60% w niższych 

7 wysoka 51−62 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 11% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 77% w niższych 

8 bardzo wysoka 63−70 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 4% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 89% w niższych 

9 najwyższa   71−100 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w niższych 

 Jeżeli na przykład zdający za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego      

uzyskał 44% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale wyników 43% - 50%, czyli       

w klasie szóstej, co oznacza, że jest to wynik powyżej średniej uzyskany przez ok. 17%      

zdających w kraju.  

 
Poziom rozszerzony 

 

Klasa 

(stanin) 

Nazwa 

klasy 

Wyniki 

na  

świadectwie 

/przedziały procen-

towe/ 

 

Komentarz dla zdającego 

(informację o procentach podano  

w przybliżeniu) 

1 najniższa   0−14 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% zdających ma 

wynik w wyższych klasach 

2 bardzo niska 15−24 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 4% w niższej 

3 niska 25−36 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 77% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 11% w niższych 

4 poniżej średniej 37−46 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 60% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 23% w niższych 

5 średnia 47−60 
20% zdających ma wynik w tej klasie, 40% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 40% w niższych 

6 powyżej średniej 61−78 
17% zdających ma wynik w tej klasie, 23% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 60% w niższych 

7 wysoka 79−90 
12% zdających ma wynik w tej klasie, 11% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 77% w niższych 

8 bardzo wysoka 91−98 
7% zdających ma wynik w tej klasie, 4% zdających ma 

wynik w wyższych klasach, 89% w niższych 

9 najwyższa   99−100 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w niższych 

 Jeżeli na przykład zdający za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego 

uzyskał 92% punktów, to jego wynik mieści się w przedziale wyników 91% - 98%, czyli        

w klasie ósmej, co oznacza, że jest to wynik bardzo wysoki uzyskany przez ok. 7% zdających 

w kraju. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

 

 Egzamin maturalny z informatyki odbył się w 153 mazowieckich szkołach. 

 Do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym przystąpiło na            

Mazowszu ok. 0,44% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (w kraju wskaźnik ten 

wynosi ok. 0,66%); na poziomie rozszerzonym wskaźniki te są odpowiednio równe: 

ok. 0,49% na Mazowszu i ok. 0,50% w kraju. 

 Średni wynik uzyskany w szkołach na Mazowszu za rozwiązanie arkusza dla poziomu       

podstawowego wyniósł ok. 32,52% punktów, zaś wskaźnik łatwości w arkuszu dla 

poziomu podstawowego jest równy 0,41p   i wskazuje, że arkusz ten był trudny; zaś 

średni wynik za rozwiązanie arkusza dla poziomu rozszerzonego wyniósł ok. 57,55% 

punktów, a wskaźnik łatwości zadań w tym arkuszu jest równy 0,62p                        

i wskazuje, że arkusz ten był umiarkowanie trudny. 

 Analizując wyniki egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym 

oraz na poziomie rozszerzonym można stwierdzić, że trudność zdającym sprawiały 

zadania, w których musieli wykazać się takimi umiejętnościami jak: 

 posługiwanie się kompilatorem wybranego języka programowania,  

 projektowanie i wykorzystywanie metod informatycznych przy rozwiązywaniu 

problemów. 

 Szczegółowe omówienie punktowania rozwiązań  zadań z obu arkuszy                      

egzaminacyjnych, zawierające między innymi poprawne odpowiedzi znajduje się       

w opracowaniu zatytułowanym „Egzamin maturalny 2012. Informatyka – Poziom 

podstawowy. Model odpowiedzi i schemat oceniania” oraz w opracowaniu: „Egzamin 

maturalny 2012. Informatyka – Poziom rozszerzony. Model odpowiedzi i schemat 

oceniania”. Materiał ten został opracowany przez ekspertów egzaminu maturalnego     

z informatyki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji                

egzaminacyjnych w czerwcu 2012 r. i jest dostępny na stronie internetowej CKE 

(www.cke.edu.pl). 
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