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I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU  
ORAZ SPRAWDZANIA PRAC UCZNIÓW 

 
W 2012 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie, którzy we wrześniu 2009 r. rozpoczęli 
naukę według nowej podstawy programowej. Egzamin gimnazjalny w nowej formule przeprowadzono 
w dniach 24–26 kwietnia, w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych1 
(zwanym dalej rozporządzeniem). Przystąpiło do niego ponad 403 tysiące uczniów klas trzecich 
z 7 218 gimnazjów w Polsce. Składał się on z trzech części: humanistycznej z zakresu języka polskiego 
oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki oraz 
przedmiotów przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

Egzamin gimnazjalny przeprowadziły na swoim terenie okręgowe komisje egzaminacyjne. Zgodnie 
z rozporządzeniem za organizację i przebieg egzaminu w poszczególnych szkołach odpowiadali 
przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych, którymi byli dyrektorzy szkół. Powoływali 
oni członków szkolnych zespołów egzaminacyjnych, a w przypadku gdy w danej szkole egzamin 
odbywał się w kilku salach – również zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w każdej z tych sal. 
Członkami zespołów nadzorujących nie mogli być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres 
danej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej egzaminu – nauczyciele tego języka obcego 
nowożytnego, z którego był przeprowadzany egzamin. Co najmniej jeden członek każdego zespołu 
nadzorującego musiał być zatrudniony w innej szkole lub placówce. 

Podczas trwania egzaminu w salach oprócz uczniów i członków zespołów nadzorujących mogli 
przebywać obserwatorzy – delegowani pracownicy MEN, CKE, OKE, przedstawiciele organów 
sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, a także szkół wyższych 
i placówek doskonalenia nauczycieli. 

Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu mogło powodować, zgodnie 
z § 47 ust. 1, § 146 ust. 3 rozporządzenia, unieważnienie egzaminu lub jego części. W bieżącym roku 
decyzję taką podjęto w stosunku do 441 gimnazjalistów (149 w części humanistycznej egzaminu, 
154 w części matematyczno-przyrodniczej oraz 108 zdających język obcy).  

Po zakończeniu egzaminu w danej szkole zakodowane i zabezpieczone prace egzaminacyjne zostały 
przekazane do właściwego ośrodka sprawdzania. Prace z zakresu języka polskiego sprawdzano 
w 113 ośrodkach, z matematyki w 107, a z języka obcego na poziomie rozszerzonym 
w 106 ośrodkach. Zestawy zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów 
przyrodniczych oraz języków obcych na poziomie podstawowym, zawierające wyłącznie zadania 
zamknięte, przekazano bezpośrednio do OKE, gdzie zostały sprawdzone elektronicznie. 

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych na terenie kraju koordynowali eksperci CKE, natomiast nad 
organizacją sprawdzania prac i sprawnym przebiegiem tego procesu na terenie danej OKE czuwali 
koordynatorzy egzaminu. 

Do koordynowania przebiegu sprawdzania zadań otwartych komisje okręgowe powołały 
258 przewodniczących zespołów w części humanistycznej, 219 w części matematyczno-przyrodniczej 
i 148 z zakresu języka obcego. Sprawdzanie prac uczniowskich powierzono odpowiednio 
przeszkolonym i wpisanym do ewidencji OKE egzaminatorom. W zakresie języka polskiego 
powołano 5160 egzaminatorów, z matematyki – 4256, a języka obcego – 3063. Dokładny zakres 
obowiązków członków zespołu egzaminatorów określały procedury przyjęte przez poszczególne 
OKE. 

Wszyscy egzaminatorzy sprawdzali prace uczniów w ośrodkach zorganizowanych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, bez możliwości wynoszenia prac uczniowskich poza budynek. Wątpliwości, 
które pojawiły się w trakcie sprawdzania prac, rozstrzygane były przez koordynatorów OKE i CKE. 
Podjęte rozstrzygnięcia w sprawie nietypowych rozwiązań uczniowskich przekazywane były do 
wszystkich komisji egzaminacyjnych w celu jednolitego stosowania w całym kraju.  

                                                 
1DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm. 
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Na etapie sprawdzania prac egzaminatorzy sygnalizowali podejrzenia niesamodzielności pracy 
uczniów. Zgłaszano je dyrektorom OKE, którzy wszczynali postępowanie wyjaśniające. Jeżeli zarzuty 
się potwierdziły, podejmowali oni w porozumieniu z dyrektorem CKE decyzję o unieważnieniu 
egzaminu lub jego części. W 2012 roku na podstawie § 47 ust. 2 rozporządzenia podjęto ją w stosunku 
do 30 uczniów (w części humanistycznej – 7, matematyczno-przyrodniczej – 18, języka obcego – 5).  

Sprawdzone i zweryfikowane prace uczniów wraz z kartami odpowiedzi przewodniczący zespołów 
egzaminatorów przekazali do okręgowych komisji egzaminacyjnych, w których dane sczytano 
elektronicznie. 

Informacje o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia o indywidualnych wynikach każdego ucznia 
zostały przekazane do szkół 22 czerwca.  
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Tabela 3. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową – parametry 
statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%)  
Maksimum 

 (%) 
Mediana 

 (%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Uczniowie  
bez dysleksji 

348 999 0 100 69 65 19,5 

Uczniowie  
z dysleksją rozwojową 

44 865 0 100 66 64 18,4 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości  

Uczniowie ze szkół w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców osiągnęli średni wynik wyższy 
od średnich wyników uczniów ze wsi i mniejszych miast. Różnica ta jest największa w odniesieniu 
do wyników uczniów gimnazjów w miastach do 20 tys. mieszkańców.  

Tabela 4. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%)  
Maksimum

 (%) 
Mediana 

 (%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Wieś  140 447 0 100 66 64 18,8 

Miasto do 20 tys. 
mieszkańców 

77 953 3 100 66 63 19,5 

Miasto od 20 tys. do 
100 tys. mieszkańców 

82 529 0 100 69 66 19,6 

Miasto powyżej 
100 tys. mieszkańców 

92 935 0 100 72 68 19,4 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych  

Uczniowie gimnazjów niepublicznych osiągnęli średnio wynik wyższy o 2 punkty procentowe niż 
uczniowie gimnazjów publicznych.  

Przy porównywaniu wyników uczniów szkół publicznych i niepublicznych nie należy osiągniętego 
przez szkołę średniego wyniku interpretować bezpośrednio jako wskaźnika jakości pracy szkoły. 
Na osiągnięcia uczniów wpływa wiele czynników, np. efektywność nauczania lub to, że szkoły 
publiczne mają obowiązek przyjmować wszystkie dzieci zamieszkujące w rejonie, zaś niepubliczne 
często selekcjonują uczniów w drodze rekrutacji.  

Tabela 5. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%)  
Maksimum

 (%) 
Mediana 

 (%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Szkoła publiczna 379 000 0 100 69 65 19,1 

Szkoła niepubliczna 14 864 3 100 75 67 23,6 
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Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 6. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 7. Poziom wykonania3 i moc różnicująca zadań  

Numer 
zadania 

Wymaganie ogólne zapisane 
w podstawie programowej 

Wymaganie szczegółowe zapisane 
w podstawie programowej 

Poziom 
wykonania 

Moc 
różnicująca 

1. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. 

1.2. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 
informacje. 

0,91 0,27 

2. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście. 
1.7. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. 0,60 0,35 

3. 
II. Analiza i interpretacja 

tekstów kultury.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. 
2.2. Uczeń charakteryzuje postać mówiącą 

w utworze. 0,70 0,33 

4. 

II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury. 

I. Odbiór wypowiedzi 
i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. 
3.2. Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne 

i rozumie ich znaczenie w tekście. 
0,67 0,52 

5. 

I. Odbiór wypowiedzi 
i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. 

II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście. 
3.2. Uczeń uwzględnia w interpretacji potrzebne 

konteksty. 0,66 0,43 

                                                 
3Poziom wykonania obliczamy, dzieląc liczbę punktów uzyskanych przez liczbę punktów możliwych do uzyskania. Może on 
przybierać wartości w przedziale od 0 do 1. Im współczynnik jest bliższy 1, tym zadanie jest łatwiejsze dla uczniów, co 
wskazuje, że lepiej opanowali oni daną umiejętność. Poziom wykonania możemy również wyrazić w procentach (np. 0,68 to 
68%). 

Część humanistyczna – język polski 
wynik 

procentowy 
wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 29 

3 1 56 34 

6 1 59 39 

9 1 63 44 

13 1 66 50 

16 1 69 56 

19 2 72 62 

22 3 75 69 

25 4 78 75 

28 6 81 81 

31 8 84 87 

34 10 88 92 

38 12 91 95 

41 15 94 98 

44 18 97 100 

47 21 100 100 

50 25   
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6. 
II. Analiza i interpretacja 

tekstów kultury.  
Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń wyodrębnia wątki i wydarzenia. 0,67 0,39 

7. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

1.7. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. 
0,75 0,45 

8. 
II. Analiza i interpretacja 

tekstów kultury.  

3.1. Uczeń przedstawia propozycję odczytania 
konkretnego tekstu kultury. 

1.7. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. 0,72 0,37 

9. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 
wyrazów w wypowiedzi. 
3.2. Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne 

i rozumie ich znaczenie w tekście. 
1.11. Uczeń czerpie dodatkowe informacje 

z przypisu. 0,77 0,46 

10. III. Tworzenie wypowiedzi. 

2.3. Uczeń, tworząc wypowiedzi, dąży do 
precyzyjnego wysławiania się; świadomie 
dobiera synonimy dla wyrażenia 
zamierzonych treści. 0,76 0,44 

11. 

I. Odbiór wypowiedzi 
i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. 

II. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście. 
3.1. Uczeń przedstawia propozycję odczytania 

konkretnego tekstu kultury. 0,48 0,48 

12. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. 

1.2. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne 
informacje.  

0,94 0,35 

13. 
II. Analiza i interpretacja 

tekstów kultury.  
3.1. Uczeń przedstawia propozycję odczytania 

konkretnego tekstu kultury. 0,90 0,33 

14. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.  
Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście.  0,74 0,32 

15. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.  
Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje 
składniowe wyrazów użytych w wypowiedzi. 0,67 0,50 

16. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji. 

2.1. Uczeń rozróżnia poprawną normę 
wzorcową i stosuje się do niej. 

2.10. Uczeń stosuje poprawne formy odmiany 
rzeczowników. 

3.3. Uczeń dostrzega archaizmy. 0,69 0,51 

17. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

3.3. Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa: 
rozpoznaje zapożyczenia. 

0,78 0,47 

18. III. Tworzenie wypowiedzi. 
2.3. Uczeń świadomie dobiera synonimy dla 

wyrażenia zamierzonych treści. 0,90 0,29 

19. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście. 0,58 0,45 

20. 
I. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji.  

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek 
zawartych w tekście. 
3.9. Uczeń wskazuje funkcje formantów w nada-

waniu znaczenia wyrazom pochodnym. 0,81 0,48 

21. 
II. Analiza i interpretacja 

tekstów kultury.  
3.1. Uczeń przedstawia propozycję odczytania 

konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją. 0,57 0,65 

22. III. Tworzenie wypowiedzi.  

1.1. Uczeń tworzy wypowiedź pisemną 
w formie rozprawki. 

1.2. Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu 
zgodne z wymogami gatunku, tworząc 
spójną pod względem logicznym i 
składniowym wypowiedź na zadany temat. 

2.3. Uczeń, tworząc wypowiedzi, dąży do 
precyzyjnego wysławiania się; świadomie 
dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia 
zamierzonych treści. 

2.5. Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we 
własnych tekstach; dostosowuje szyk 
wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką 0,50 0,86 
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nadaje przekazywanym informacjom. 
Umiejętność z zakresu  szkoły podstawowej.  
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne 
wyrazów odmiennych. 
Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej 
i gimnazjum.  
Uczeń pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym. 
Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej 
i gimnazjum. 
Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych. 

 
KOMENTARZ 

Tegoroczni gimnazjaliści, podobnie jak ich poprzednicy, nieźle poradzili sobie z zadaniami 
sprawdzającymi umiejętność wyszukiwania w tekście informacji, zwłaszcza jeżeli były one podane 
wprost i odnosiły się do jednego utworu. Bez trudu zinterpretowali morał bajki Ignacego Krasickiego 
i określili jej cechy gatunkowe. Nie mieli też większych problemów z odczytaniem intencji nadawców 
wypowiedzi ani z przekształceniami semantycznymi i leksykalnymi. Również zadania z zakresu 
świadomości językowej okazały się dla większości zdających łatwe – poprawnie wskazywali formanty 
nadające wyrazom pochodnym określone znaczenie i rozpoznali w tekście zapożyczenia.  

Zdecydowanie trudniejsze okazały się dla uczniów zadania wymagające wykonania na tekście operacji 
bardziej złożonych, takich jak np. znalezienie informacji rozproszonych i wnioskowanie na ich 
podstawie o opinii autora na temat realizacji scenicznej komedii A. Fredry bądź wyjaśnienie, jak Jan 
Miodek uzasadnia swoją opinię na temat dodawania cząstki mini- do wyrazów, którym znaczenie 
mały, o niewielkim rozmiarze nadano już za pomocą przyrostków rodzimych -ik, -ek, -ka. Uczniowie 
mieli również kłopoty ze sformułowaniem w zadaniu otwartym wniosków dotyczących skutków 
nadużywania w polszczyźnie cząstek słowotwórczych obcego pochodzenia. Prawie 27% 
gimnazjalistów za to zadanie otwarte nie otrzymało żadnego punktu, bowiem najczęściej błędnie 
odczytywali intencje autora tekstu (np. Jan Miodek przestrzega nas przed używaniem słów typu miły, 
ujmujący. Przestrzega nas przed naszym bogactwem językowym.), formułowali wnioski zbyt 
ogólnikowe (np. Autor przestrzega nas w swojej wypowiedzi o skutkach, jakie czekają nas 
w przyszłości.) lub popełniali błędy merytoryczne (np. Autor przestrzega nas przed nadmiernym 
używaniem zdrobnień i zachęca nas do używania kolokwializmów.). 

Największym wyzwaniem dla gimnazjalistów było napisanie rozprawki na temat: Literatura pozwala 
lepiej poznać i zrozumieć minione wieki.  Musieli się tu wykazać umiejętnościami zarówno w zakresie 
przeprowadzenia wywodu argumentacyjnego i przedstawienia go w sposób logicznie uporządkowany, 
jak i poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną. Zdający uzyskali za to zadanie średnio 
50% punktów możliwych do zdobycia.  

Niestety, wiele wypowiedzi uczniów to świadectwo nieporadności w zakresie realizacji tematu  
– średni wynik uzyskany w bieżącym roku za to kryterium wynosi 52% punktów. Gimnazjaliści nie 
potrafili dokonać wyboru treści, które poprawnie zilustrowałyby postawioną tezę i zamiast 
przykładami literackimi popierali argumenty przykładami innych tekstów kultury, np. malarskimi, 
filmowymi. Czasami uczniowie przywoływali przykłady nieadekwatne do tematu rozprawki, bądź 
zamiast w oparciu o tekst formułować argumenty, ograniczali się do streszczenia utworu. Uczniowie 
mylili tytuły utworów, imiona i nazwiska autorów lub bohaterów wydarzeń, przypisywali podany 
przez siebie przykład do niewłaściwej lektury, mylili postaci i wydarzenia historyczne (np. Przyczyną 
niezgody w „Krzyżakach” jest mur, który miał oddzielać dwa królestwa.) Wyciągali wnioski 
świadczące o braku zrozumienia istoty faktów, zjawisk i zależności między nimi (np.: Zbyszko 
zaatakował Krzyżaka, bo miał pawie czuby i dlatego wybuchła wojna między Polską a Krzyżakami. 
Lektura „Quo vadis” nawiązuje do historii, ponieważ polscy lotnicy walczą o swoją ojczyznę jak tylko 
potrafią. W XVI w. nie było prądu, a mimo to powstawały takie dzieła jak ,,Pan Tadeusz”, „Dziady” 
A. Mickiewicza, są to przykłady na to, że ludzie poradziliby sobie bez prądu.) W niektórych pracach 
można było zauważyć rozbieżności między przyjętą tezą, argumentacją a zakończeniem. 
Mankamentem wypowiedzi uczniowskich był brak podsumowania rozważań lub ograniczenie się do 
stwierdzenia, że piszący zgadzają się z postawioną tezą (np. Moim zdaniem dobrze uzasadniłem 
podaną przeze mnie tezę i przytoczyłem odpowiednie argumenty do tezy „Literatura pozwala lepiej 
poznać i zrozumieć minione wieki”.) 
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Uczniowie na ogół zachowywali proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami wypowiedzi, dbali 
o porządek logiczny i spójność wywodu; posługiwali się stylem adekwatnym do wywodu 
argumentacyjnego. Analiza uczniowskich wypowiedzi po raz kolejny odsłoniła problemy 
w posługiwaniu się językiem pisanym. Gimnazjaliści popełniali błędy we wszystkich kategoriach: 
stylistyczne, składniowe, leksykalne, fleksyjne, ortograficzne i interpunkcyjne. Najczęściej nie radzili 
sobie z zachowaniem poprawnego szyku wyrazów w zdaniu, z wyznaczaniem granic zdania, 
z budowaniem zdań wielokrotnie złożonych, ze stosowaniem spójników. Mieli również problemy 
z pisownią samogłosek nosowych, szczególnie w wygłosie, z pisownią łączną i rozłączną wyrazów 
oraz z pisownią wyrażeń przyimkowych. Nie rozdzielali przecinkiem imiesłowowego równoważnika 
zdania ani zdań składowych.  

Średnie wyniki szkół4 na skali staninowej 

Tabela 8. Wyniki szkół na skali staninowej  

Stanin 
Przedział wyników 

(w %) 
1 17,8–37,0 
2 37,1–54,3 
3 54,4–59,2 
4 59,3–62,6 
5 62,7–66,4 
6 66,5–69,8 
7 69,9–74,3 
8 74,4–81,4 
9 81,5–95,6 

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. 
Ze względu na nową formułę egzaminu porównywanie tych wyników będzie możliwe dopiero 
w latach następnych. Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach 
nie oznacza tego  samego poziomu osiągnięć. 

                                                 
4Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o wynikach szkół w 2012 roku, przez szkołę należy rozumieć każdą 
placówkę, w której liczba uczniów przystępujących do egzaminu była nie mniejsza niż 5. Wyniki szkół obliczono na 
podstawie wyników uczniów, którzy wykonywali zadania z zestawu GH-P1-122. 
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Wykres 6. 
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Tabela 14. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową – parametry  
statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%)  
Maksimum

 (%) 
Mediana 

 (%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Uczniowie  
bez dysleksji 

349 013 0 100 61 61 19,4 

Uczniowie  
z dysleksją rozwojowa 

44 878 0 100 61 61 18,8 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości  

Najwyższe wyniki w części humanistycznej egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
osiągnęli uczniowie z dużych miast – powyżej 100 tys. mieszkańców (średnio 64% punktów), 
najniższe natomiast uczniowie szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz szkół na wsi (średnio po 
59% punktów). Różnica pomiędzy tymi wynikami jest mała (średnio 5 punktów procentowych). 
Świadczy to o porównywalnym stopniu opanowania umiejętności przez uczniów niezależnie od 
wielkości miejscowości, w której znajduje się szkoła.  

Tabela 15. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%)  
Maksimum

 (%) 
Mediana 

 (%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Wieś  140 452  0 100 58 59 18,8 

Miasto do 20 tys. 
mieszkańców 

77 961 3 100 58 59 19,1 

Miasto od 20 tys. do 
100 tys. mieszkańców 

82 540 0 100 61 61 19,3 

Miasto powyżej 
100 tys. mieszkańców 

92 938 0 100 67 64 19,8 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych  

Uczniowie gimnazjów niepublicznych osiągnęli średnio wynik wyższy o 5 punktów procentowych niż 
uczniowie gimnazjów publicznych. 

Tabela 16. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%)  
Maksimum 

 (%) 
Mediana 

 (%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Szkoła publiczna 379 024 0 100 61 61 19,2 

Szkoła niepubliczna 14 867 0 100 70 66 22,6 
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Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 17. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 18. Poziom wykonania6 i moc różnicująca zadań  

Numer 
zadania 

Wymaganie ogólne zapisane 
w podstawie programowej 

Wymaganie szczegółowe zapisane 
w podstawie programowej 

Poziom 
wykonania  

Moc   
różnicująca 

1. 
I. Chronologia historyczna. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 
1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje 

starożytnej Mezopotamii i Egiptu. 0,34 0,21 

2. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 
2) wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem 

geograficznym a warunkami życia człowieka. 
2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 
1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje 

starożytnej Mezopotamii i Egiptu. 0,56 0,52 

3. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 
1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury 

materialnej i duchowej antycznego świata w różnych 
dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, 
literaturze. 0,64 0,48 

4. I. Chronologia historyczna. 

5. Cywilizacja rzymska. Uczeń: 
4) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny 

upadku starożytnego państwa rzymskiego. 
8. Arabowie i świat islamski. Uczeń: 
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki i zasięg 

podbojów arabskich. 
9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. 

Uczeń: 
2) charakteryzuje działalność Karola Wielkiego i 0,38 0,44 

                                                 
6Poziom wykonania obliczamy, dzieląc liczbę punktów uzyskanych przez liczbę punktów możliwych do uzyskania. Może on 
przybierać wartości w przedziale od 0 do 1. Im współczynnik jest bliższy 1, tym zadanie jest łatwiejsze dla uczniów, co 
wskazuje, że lepiej opanowali oni daną umiejętność. Poziom wykonania możemy również wyrazić w procentach (np. 0,68 to 
68%). 

Część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie 
wynik 

procentowy 
wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 52 37 

3 1 55 42 

6 1 58 47 

9 1 61 53 

12 1 64 58 

15 1 67 63 

18 1 70 68 

21 2 73 73 

24 3 76 78 

27 5 79 82 

30 7 82 87 

33 10 85 91 

36 14 88 94 

39 18 91 96 

42 22 94 98 

45 27 97 100 

48 32 100 100 
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wyjaśnia, na czym polegał renesans karoliński. 
10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 
3) wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele 

w XI w. 

5. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.  
Uczeń opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, 
uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława 
Chrobrego i Ottona III. 
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 
4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie 

polityki, gospodarki i kultury. 0,50 0,38 

6. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej.  
Uczeń opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, 
uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława 
Chrobrego i Ottona III. 
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 
4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie 

polityki, gospodarki i kultury. 0,64 0,50 

7. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. 
Uczeń: 
3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza (…).   
7. Humanizm i renesans. Uczeń: 
1) wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu (…).  
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. Uczeń: 
5) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku 

(…). 
26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: 
4) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego 

oświecenia (…). 0,65 0,34 

8. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia 

dzielnicowego; 
3) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze 

wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi 
w epoce Piastów; 

5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego 
w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, 
urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce 
zagranicznej. 0,69 0,46 

9. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 
5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego 

w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, 
urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce 
zagranicznej. 0,76 0,48 

10. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 
2) wskazuje, na przykładzie państwa pierwszych 

Piastów, charakterystyczne cechy monarchii 
patrymonialnej. 0,61 0,39 

11. I. Chronologia historyczna. 

10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 
1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo 

bizantyjskie. 
16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie i przestrzeni wielkie wyprawy 

Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda 
Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości 
kolonialne Portugalii i Hiszpanii. 0,52 0,43 

12. 
III. Tworzenie narracji 

historycznej. 

18. Rozłam w Kościele zachodnim. Uczeń:  
2) opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina 

Lutra. 0,65 0,62 

13. 
I. Chronologia historyczna. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. 
Uczeń: 

1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 0,78 0,38 

14. I. Chronologia historyczna. 

27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich 
latach XVIII w. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej 
i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym 
rozbiorze. 

 0,64 0,51 
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15. 
I. Chronologia historyczna. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

25. Bunt poddanych – wojna o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. Uczeń: 

1) przedstawia przyczyny i następstwa wojny 
o niepodległość. 

28. Rewolucja francuska. Uczeń: 
1) wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej 

skutki. 
32. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 
1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej  

w Stanach Zjednoczonych. 0,68 0,70 

16. 
I. Chronologia historyczna. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich 
latach XVIII w. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej 
i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym 
rozbiorze. 

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń: 
3) identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX 

w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne  
i społeczne ich zastosowania. 0,79 0,61 

17. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

35. Życie pod zaborami. Uczeń: 
1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców 

wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej; 
3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech 

zaborach w II połowie XIX w., uwzględniając 
możliwości prowadzenia działalności społecznej i 
rozwoju narodowego. 0,46 0,48 

18. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń: 
1) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych 

skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla 
środowiska naturalnego. 

37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 
1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów 

pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie 
XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej 
mapie świata i Europy. 0,39 0,25 

19. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 
2) charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego. 0,53 0,38 

20. 
II. Analiza i interpretacja 

historyczna. 

39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń: 
1) charakteryzuje stosunek państw zaborczych do 

sprawy polskiej oraz opisuje poglądy zwolenników 
różnych orientacji politycznych. 0,51 0,35 

21. 
I. Wykorzystanie i 

tworzenie informacji. 

6. Środki masowego przekazu. Uczeń: 
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie 

opinii publicznej we współczesnym świecie; 
odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu 
opinii publicznej. 0,65 0,42 

22. 
IV. Znajomość zasad 

i procedur demokracji. 

26. Gospodarstwo domowe. Uczeń: 
4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą 

ich dochodzić. 0,57 0,45 

23. 

V. Znajomość podstaw 
ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

15. Władza sądownicza. Uczeń: 
1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, 

wedle których działają sądy (niezawisłość, 
dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się 
zajmują. 0,41 0,30 

24. 

V. Znajomość podstaw 
ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja 
konstytucyjna. Uczeń: 

2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski 
(suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, 
pluralizm). 0,70 0,54 

KOMENTARZ 

Gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność analizy 
i interpretacji historycznej. Uczniowie nie mieli większych problemów z wyszukaniem i porównaniem 
informacji pozyskanych z różnych źródeł. W zakresie tej umiejętności jednak słabiej sobie radzą 
z przetworzeniem uzyskanych informacji i sformułowaniem na ich podstawie prostego wniosku. 
Okazało się, że trudne były zadania wymagające krytycznej oceny faktów, zdarzeń lub posłużenia się 
wiedzą spoza tekstu. 
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Najłatwiejsze w całym teście było zadanie, w którym uczniowie musieli wykorzystać informacje 
z ilustracji, tekstu na tej ilustracji i mapy oraz umieścić wydarzenie w czasie. Blisko 80% piszących 
udzieliło poprawnej odpowiedzi. Nie sprawiło także uczniom większych trudności wyszukanie 
informacji na tablicy genealogicznej i zestawienia informacji z dwóch różnych map. Ponad 60% 
uczniów rozpoznała charakterystyczne cechy stylów architektonicznych, wskazała cechy monarchii 
patrymonialnej oraz dobrała argument do wskazanej odpowiedzi. Jednak około połowa zdających nie 
potrafiła zinterpretować tekstu prawno-ustrojowego, zidentyfikować władców uczestniczących 
w zjeździe gnieźnieńskim, przyporządkować zaboru do opisanej sytuacji.  

Najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające umiejętności z zakresu 
chronologii historycznej. Niski wynik (poziom wykonania 34 %) wskazuje, że uczniowie mają 
kłopoty z sytuowaniem w czasie wydarzeń mających miejsce przed naszą erą. Dużą trudność (poziom 
wykonania 38%) sprawiło uczniom zadanie wymagające ustalenia związku poprzedzania i następstwa 
wydarzeń. Zadanie nie wymagało od ucznia znajomości konkretnych dat, lecz ułożenia prawidłowego 
ciągu przyczynowo-skutkowego istotnych wydarzeń z końca epoki starożytnej i epoki wczesnego 
średniowiecza. Porównywalne pod względem trudności okazało się zadanie sprawdzające umiejętność 
wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych dotyczących ekspansji kolonialnej państw 
europejskich w XIX wieku. 

Potwierdziły się obserwacje z wcześniejszych egzaminów, że zadania sprawdzające umiejętność 
dostrzegania i analizowania kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury, zwłaszcza te 
wymagające posłużenia się podstawową wiedzą pozatekstową, sprawiają uczniom wiele problemów.  
 

Średnie wyniki szkół7 na skali staninowej 

Tabela 19.  Wyniki szkół na skali staninowej  

Stanin 
Przedział wyników  

(w %) 
1 23,0–39,2 
2 39,3–50,4 
3 50,5–54,8 
4 54,9–58,0 
5 58,1–61,4 
6 61,5–64,8 
7 64,9–69,8 
8 69,9–78,6 
9 78,7–95,1 

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. 
Ze względu na nową formułę egzaminu porównywanie tych wyników będzie możliwe dopiero 
w latach następnych. Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach 
nie oznacza tego  samego poziomu osiągnięć.  

2.2. Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych z zakresu historii i wiedzy 
o społeczeństwie (GH-H4-122, GH-H5-122, GH-H6-122) zostały przygotowane na podstawie zestawu 
GH-H1-122. Uczniowie słabowidzący otrzymali zestawy zadań, w których dostosowano wielkość 
czcionki – odpowiednio Arial 16 pkt i Arial 24 pkt, uproszczono i powiększono mapy i taśmę 
chronologiczną, powiększono ilustracje, a gdy było to konieczne dodano opis, natomiast tablicę 
genealogiczną i wykres zastąpiono opisem. Dla uczniów niewidomych przygotowano zestaw zadań 
w brajlu. 
 

                                                 
7Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o wynikach szkół w 2012 roku, przez szkołę należy rozumieć każdą 
placówkę, w której liczba uczniów przystępujących do egzaminu była nie mniejsza niż 5. Wyniki szkół obliczono na 
podstawie wyników uczniów, którzy wykonywali zadania z zestawu GH-H1-122. 
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Wykres 12. 

Tabela 22. 
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Tabela 24. 
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Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych  

Uczniowie szkół niepublicznych osiągnęli wyniki średnio o 8 punktów procentowych wyższe od 
uczniów szkół publicznych. 
 
Tabela 27. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum  

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%)  
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 
 

Szkoła  
publiczna 

378 921 0 100 40 47 23,9 

Szkoła  
niepubliczna  

14 857 0 100 53 55 28,4 

Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 28. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 29. Poziom wykonania9 i moc różnicująca zadań  

Numer 
zadania 

Wymaganie ogólne zapisane 
w podstawie programowej 

Wymaganie szczegółowe 
zapisane w podstawie programowej 

Poziom 
wykonania  

Moc  
różnicuj
ąca  

1. 

I. Wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 
II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do 
rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 

1) interpretuje dane przedstawione za pomocą 
tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów; 0,70 0,37 

                                                 
9Poziom wykonania obliczamy, dzieląc liczbę punktów uzyskanych przez liczbę punktów możliwych do uzyskania. Może on 
przybierać wartości w przedziale od 0 do 1. Im współczynnik jest bliższy 1, tym zadanie jest łatwiejsze dla uczniów, co 
wskazuje, że lepiej opanowali oni daną umiejętność. Poziom wykonania możemy również wyrazić w procentach (np. 0,68 to 
68%). 

Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka 
wynik 

procentowy 
wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 67 

3 1 57 70 

7 1 60 73 

10 2 63 76 

13 4 67 78 

17 8 70 81 

20 13 73 83 

23 19 77 86 

27 26 80 88 

30 33 83 90 

33 39 87 92 

37 45 90 95 

40 50 93 97 

43 55 97 98 

47 59 100 100 

50 63   
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4) wyznacza średnią arytmetyczną  
i medianę zestawu danych. 

2. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
 

2. Liczby wymierne (dodatnie  
i niedodatnie). Uczeń: 

1) interpretuje liczby wymierne na osi 
liczbowej. Oblicza odległość między 
dwiema liczbami na osi liczbowej. 0,44 0,48 

3. 

III. Modelowanie 
matematyczne. 
 

1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 
7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych 

do rozwiązywania problemów w 
kontekście praktycznym, w tym do 
zamiany jednostek (jednostek prędkości, 
gęstości itp.). 

7. Równania. Uczeń: 
7) za pomocą równań lub układów równań 

opisuje i rozwiązuje zadania  
osadzone w kontekście praktycznym. 0,56 0,46 

4. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
 

3. Potęgi. Uczeń: 
1) oblicza potęgi liczb wymiernych  

o wykładnikach naturalnych; 
2) zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny 

i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, iloczyny i ilorazy potęg 
o takich samych wykładnikach oraz 
potęgę potęgi (przy wykładnikach 
naturalnych). 0,29 0,48 

5. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
 

2. Liczby wymierne (dodatnie  
i niedodatnie). Uczeń: 

3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby 
wymierne. 0,65 0,34 

6. 

I. Wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 
 

8. Wykresy funkcji. Uczeń: 
4) odczytuje i interpretuje informacje 

przedstawione za pomocą wykresów 
funkcji (w tym wykresów opisujących 
zjawiska występujące w przyrodzie, 
gospodarce, życiu codziennym). 0,88 0,32 

7. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 

5. Procenty. Uczeń: 
4) stosuje obliczenia procentowe do 

rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym, np. oblicza ceny po 
podwyżce lub obniżce o dany procent […]. 0,57 0,49 

8. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
III. Modelowanie 
matematyczne. 

5. Procenty. Uczeń: 
1) przedstawia część pewnej wielkości jako 

procent lub promil tej wielkości  
i odwrotnie. 0,72 0,47 

9. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
III. Modelowanie 
matematyczne. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń oblicza ułamek danej liczby 
naturalnej. 
1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych 
do rozwiązywania problemów  
w kontekście praktycznym […].  0,60 0,47 

10. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne). 
9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do  

rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 
5) analizuje proste doświadczenia losowe  

(np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie  
losu) i określa prawdopodobieństwa  
najprostszych zdarzeń w tych 
doświadczeniach (prawdopodobieństwo 
wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki 
lub szóstki w rzucie kostką, itp.). 0,59 0,49 

11. 

I. Wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 
II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
 
 

8. Wykresy funkcji. Uczeń: 
2) odczytuje współrzędne danych punktów. 

0,83 0,40 
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12. 

I. Wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 
III. Modelowanie 
matematyczne. 
V. Rozumowanie 
i argumentacja. 

6.Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 
1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych 

związki między różnymi wielkościami. 
 

0,46 0,50 

13. 

I. Wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 
III. Modelowanie 
matematyczne. 
 

6. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 
1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych 

związki między różnymi wielkościami. 
8. Wykresy funkcji. Uczeń: 
4) odczytuje i interpretuje informacje 

przedstawione za pomocą wykresów funkcji 
[…]. 0,40 0,51 

14. 

IV. Użycie i tworzenie strategii  
 

1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 
7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych 

do rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym, w tym do zamiany jednostek 
(jednostek prędkości, gęstości itp.). 

7. Równania. Uczeń: 
7) za pomocą równań lub układów równań 

opisuje i rozwiązuje zadania osadzone 
w kontekście praktycznym. 0,25 0,56 

15. 
II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 

10. Figury płaskie. Uczeń: 
16) rozpoznaje pary figur symetrycznych 

względem prostej i względem punktu.  0,48 0,38 

16. 
III. Modelowanie 
matematyczne. 
 

10. Figury płaskie. Uczeń: 
21) konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz 

okrąg wpisany w trójkąt. 0,46 0,29 

17. 

V. Rozumowanie 
i argumentacja. 
 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów 
trójkąta. 
10. Figury płaskie. Uczeń: 
15) korzysta z własności trójkątów 

prostokątnych podobnych. 0,75 0,45 

18. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
III. Modelowanie 
matematyczne. 

10. Figury płaskie. Uczeń: 
6) oblicza pole koła, pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 
9) oblicza pola i obwody trójkątów  

i czworokątów. 0,54 0,45 

19. 

IV. Użycie i tworzenie strategii.  
 

11. Bryły. Uczeń: 
2) oblicza pole powierzchni i objętość 

graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych 
w kontekście praktycznym). 0,51 0,47 

20. 

II. Wykorzystywanie 
i interpretowanie reprezentacji. 
 

11. Bryły. Uczeń: 
2) oblicza pole powierzchni i objętość 

graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych 
w kontekście praktycznym). 0,53 0,48 

21. 

I. Wykorzystanie i tworzenie 
informacji. 
IV. Użycie i tworzenie strategii.  
V. Rozumowanie 
i argumentacja. 

7. Równania. Uczeń: 
7) za pomocą równań lub układów równań 

opisuje i rozwiązuje zadania osadzone 
w kontekście praktycznym. 

0,35 0,79 

22. 

V. Rozumowanie 
i argumentacja. 
 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 
Uczeń: 
 rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta z ich własności  
 rozpoznaje i nazywa trójkąty […] 

równoboczne […] 
 stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  0,18 0,63 

23. 
IV. Użycie i tworzenie strategii.  10. Figury płaskie. Uczeń: 

9) oblicza pola i obwody trójkątów  
i czworokątów. 0,32 0,82 

 

 



 

 31

KOMENTARZ 

Gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność 
odczytywania, interpretacji, przetwarzania i wykorzystania informacji przedstawionych w formie 
wykresu lub diagramu (poziom wykonania tych zadań: 88% , 83%, 70%). Nieźle uczniowie opanowali 
wykonywanie obliczeń procentowych, takich jak: przedstawienie części pewnej wielkości jako 
procent, obliczanie procentu danej liczby (poziom wykonania tych zadań wyniósł ok. 64%).  

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Dużą trudność 
sprawiły uczniom zadania wymagające posłużenia się wyrażeniami algebraicznymi – opisywanie 
związków między różnymi wielkościami oraz wykonania działań na potęgach. Gimnazjaliści lepiej 
radzą sobie z umiejętnościami badanymi za pomocą zadań zamkniętych (przykładem jest zadanie 
wymagające prostego rozumowania i argumentowania dotyczące trójkątów podobnych – poziom 
wykonania 75%), ale gorzej rozwiązują zadania otwarte, wymagające twórczego, niealgorytmicznego 
myślenia (poziom wykonania tych zadań wyniósł 35% i 18%).  

Osiągnięcia uczniów w zakresie opanowania umiejętności określonych w wymaganiach 
szczegółowych podstawy programowej są bardzo zróżnicowane. Obok rozwiązań w całości 
poprawnych, świadczących o dużej wiedzy i umiejętności samodzielnego myślenia, są odpowiedzi 
błędne, niepełne lub będące dowodem niezrozumienia polecenia. Do słabych stron gimnazjalistów 
należy mała umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, szczególnie w sytuacji nietypowej oraz 
mała sprawność rachunkowa. 

Średnie wyniki szkół10 na skali staninowej 

Tabela 30. Wyniki szkół na skali staninowej  

Stanin Przedział wyników (w %) 

1 17,0–24,6 
2 24,7–34,7 
3 34,8–39,6  
4 39,7–43,4  
5 43,5–47,6 
6 47,7–52,2 
7 52,3–58,6  
8 58,7–70,8  
9 70,9–96,4 

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. 
Ze względu na nową formułę egzaminu porównywanie tych wyników będzie możliwe dopiero 
w latach następnych. Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach 
nie oznacza tego  samego poziomu osiągnięć.  

3.2. Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych z zakresu matematyki  
(GM-M4-122, GM-M5-122, GM-M6-122) zostały przygotowane na podstawie zestawu GM-M1-122. 
Uczniowie słabowidzący otrzymali arkusze, w których dostosowano wielkość czcionki (odpowiednio 
Arial 16 pkt i Arial 24 pkt ), uproszczono i powiększono formy graficzne, a gdy było to konieczne, 
zastąpiono je opisem. Dla uczniów niewidomych przygotowano zestaw zadań w brajlu. 
 

                                                 
10Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o wynikach szkół w 2012 roku, przez szkołę należy rozumieć każdą 
placówkę, w której liczba uczniów przystępujących do egzaminu była nie mniejsza niż 5. Wyniki szkół obliczono na 
podstawie wyników uczniów, którzy wykonywali zadania z zestawu GM-M1-122. 
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Tabela 37. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Uczniowie  
bez dysleksji 

348 901 0 100 50 50 16,8 

Uczniowie  
z dysleksją rozwojową 

44 859 0 100 50 50 16,3 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości  

Wyniki uczniów ze względu wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła są zróżnicowane. 
Najwyższy średni wyniki uzyskali uczniowie ze szkół w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 
najniższy natomiast uczniowie szkół w miastach do 20 tysięcy mieszkańców – różnica wynosi 
5 punktów procentowych. 

Tabela 38. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum  

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%)  
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Wieś  140 371 0 100 46 49 16,0 

Miasto do 20 tys. 
mieszkańców 

77 944 4 100 46 48 16,2 

Miasto od 20 tys. do 
100 tys. mieszkańców 

82 538 0 100 50 50 16,8 

Miasto powyżej 
100 tys. mieszkańców 

92 907 0 100 54 53 17,8 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych  

Uczniowie szkół niepublicznych osiągnęli wyniki średnio o 5 punktów procentowych wyższe od 
uczniów szkół publicznych. 

Tabela 39. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum  

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%)  
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Szkoła  
publiczna 

378 904 0 100 50 50 16,6 

Szkoła  
niepubliczna  

14 856 4 100 54 55 20,2 



 

 37

Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 40. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poziom wykonania zadań 

Tabela 41. Poziom wykonania12 i moc różnicująca zadań  

Numer 
zadania 

Wymaganie ogólne zapisane 
w podstawie programowej 

Wymaganie szczegółowe 
zapisane w podstawie programowej 

Poziom 
wykonania 

Moc  
różnicująca 

1. 

III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie 
i tworzenie informacji. 

I. Związki chemiczne budujące organizmy oraz 
pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń:  

4) przedstawia fotosyntezę, [...] oraz określa 
warunki [...] przebiegu. 0,63 0,15 

2. 

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia 
człowieka. 

VII. Stan zdrowia i choroby. Uczeń: 
3) wymienia najważniejsze choroby człowieka 

[...]; 
4) przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi 

choroby nowotworowej (np. [...] 
promieniowanie UV) oraz podaje przykłady 
takich chorób. 

VIII. Genetyka. Uczeń: 
7) [...] podaje przykłady cech człowieka 

sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm); 
9) [...] podaje przykłady chorób człowieka 

warunkowanych [...] mutacjami 
(mukowiscydoza, [...]). 0,64 0,43 

3. 

I. Znajomość różnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie 
i tworzenie informacji. 

IV. Ekologia. Uczeń: 
9) opisuje zależności pokarmowe [...]. 

0,33 0,44 

4. 

I. Znajomość różnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
IV. Rozumowanie i argumentacja. 
 

IV. Ekologia. Uczeń: 
4) przedstawia [...] adaptacje drapieżników  

do chwytania zdobyczy [...]; 
5) przedstawia na przykładzie poznanych 

pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego 0,58 0,37 

                                                 
12Poziom wykonania obliczamy, dzieląc liczbę punktów uzyskanych przez liczbę punktów możliwych do uzyskania. Może 
on przybierać wartości w przedziale od 0 do 1. Im współczynnik jest bliższy 1, tym zadanie jest łatwiejsze dla uczniów, co 
wskazuje, że lepiej opanowali oni daną umiejętność. Poziom wykonania możemy również wyrazić w procentach (np. 0,68 to 
68%). 

Część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze 
wynik 

procentowy 
wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 54 66 

4 1 58 73 

8 1 62 79 

12 1 65 85 

15 2 69 89 

19 3 73 92 

23 6 77 95 

27 10 81 97 

31 15 85 98 

35 22 88 99 

38 31 92 100 

42 39 96 100 

46 49 100 100 

50 58   
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trybu życia; 
 9) opisuje zależności pokarmowe [...]. 

5. 

I. Znajomość różnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
 

IV. Ekologia. Uczeń: 
2) wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego 

gatunku, zasoby o które konkurują jego 
przedstawiciele między sobą i z innymi 
gatunkami [...]; 

4) przedstawia [...] adaptacje drapieżników do 
chwytania zdobyczy [...]; 

5) przedstawia na przykładzie poznanych 
pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego 
trybu życia; 

7) wykazuje, na wybranym przykładzie, że 
symbioza (mutualizm) jest wzajemnie 
korzystna dla obu partnerów. 0,60 0,52 

6. 

I. Znajomość różnorodności 
biologicznej i podstawowych 
procesów biologicznych.  
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

VIII. Genetyka. Uczeń: 
5) przedstawia dziedziczenie cech 

jednogenowych, posługując się podstawowymi 
pojęciami genetyki ([...] allel, homozygota, 
heterozygota, dominacja, recesywność). 0,32 0,46 

7. 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie  
i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 
 

2. Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: 
1) odczytuje z układu okresowego podstawowe 

informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, 
liczbę atomową, masę atomową [...]). 

3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 
4) oblicza masy cząsteczkowe prostych 

związków chemicznych [...]. 0,50 0,58 

8. 

II. Rozumowanie  
i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 
III. Opanowanie czynności 
praktycznych. 

4. Powietrze i inne gazy. Uczeń: 
1) [...] opisuje skład i właściwości powietrza; 
7) opisuje rdzewienie żelaza [...]. 
 

0,14 0,28 

9. 

II. Rozumowanie  
i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 

4. Powietrze i inne gazy. Uczeń: 
7) opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby 

zabezpieczania produktów zawierających 
w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem. 0,62 0,43 

10. 

II. Rozumowanie  
i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 
III. Opanowanie czynności 
praktycznych. 
 

6. Kwasy i zasady. Uczeń: 
3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, 

w wyniku których można otrzymać 
wodorotlenek [...]; 

6) wskazuje na zastosowania wskaźników 
(fenoloftaleiny [...]), rozróżnia doświadczalnie 
kwasy i zasady za pomocą wskaźników. 0,56 0,35 

11. 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie  
i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 

3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 
3) definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne 

(jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie 
się energii do otoczenia [...]. 

6. Kwasy i zasady. Uczeń: 
4) opisuje właściwości i wynikające z nich 

zastosowania niektórych wodorotlenków [...]. 0,61 0,26 

12. 

II. Rozumowanie  
i zastosowanie nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów. 

8. Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń: 
2) definiuje pojęcia: węglowodory nasycone 

i nienasycone; 
7) opisuje właściwości [...] etynu. 0,52 0,40 

13. 

III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów zjawisk 
opisywanych za pomocą poznanych 
praw i zależności fizycznych. 

1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 
1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu 

ruchu [...]. 
 0,73 0,36 

14. 

I. Wykorzystanie wielkości 
fizycznych do opisu poznanych 
zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych.  
III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów zjawisk  
opisywanych za pomocą poznanych 
praw i zależności fizycznych. 

1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 
11) wyjaśnia zasadę działania dźwigni 

dwustronnej [...]. 
2. Energia. Uczeń: 
2) posługuje się pojęciem pracy [...]. 

0,53 0,15 

15. 
II. Przeprowadzanie doświadczeń i 
wyciąganie wniosków z otrzymanych 
wyników. 

9. Wymagania doświadczalne. Uczeń: 
7) buduje prosty obwód elektryczny według 

zadanego schematu (wymagana jest znajomość 0,39 0,40 
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 symboli elementów: ogniwo, opornik, 
żarówka, wyłącznik, woltomierz, 
amperomierz); 

9) wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za 
pomocą woltomierza i amperomierza. 

16. 

I. Wykorzystanie wielkości 
fizycznych do opisu poznanych 
zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

4. Elektryczność. Uczeń: 
10) posługuje się pojęciem [...] mocy prądu 

elektrycznego.  
0,42 0,29 

17. 

II. Przeprowadzanie doświadczeń  
i wyciąganie wniosków 
z otrzymanych wyników. 
III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów zjawisk 
opisywanych za pomocą poznanych 
praw i zależności fizycznych. 

3. Właściwości materii. Uczeń: 
3) posługuje się pojęciem gęstości; 
4) stosuje do obliczeń związek między masą, 

gęstością i objętością ciał stałych […], na 
podstawie wyników pomiarów wyznacza 
gęstość […] ciał stałych; 

9) wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa 
Archimedesa. 0,40 0,36 

18. 

III. Wskazywanie w otaczającej 
rzeczywistości przykładów zjawisk 
opisywanych za pomocą poznanych 
praw i zależności fizycznych. 

7. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń: 
6) opisuje bieg promieni przechodzących przez 

soczewkę skupiającą i rozpraszającą [...]; 
8) wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności 

i dalekowzroczności oraz opisuje rolę 
soczewek w ich korygowaniu. 0,28 0,28 

19. 

I. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji geograficznej. 

1. Mapa – umiejętność czytania, interpretacji 
i posługiwania się mapą. Uczeń: 

1) [...] posługuje się skalą mapy do obliczenia 
odległości w terenie; 

8) analizuje i interpretuje treści map 
ogólnogeograficznych, tematycznych, 
turystycznych. 0,73 0,39 

20. 

I. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji geograficznej. 
 

1. Mapa – umiejętność czytania, interpretacji  
i  posługiwania się mapą. Uczeń: 

6) określa położenie geograficzne [...] punktów 
[...] na mapie. 0,64 0,42 

21. 

I. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji geograficznej. 
 

3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. 
Uczeń: 

6) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem [...] 
erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę [...] fal 
morskich [...]. 0,18 0,31 

22. 

I. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji geograficznej. 
II. Identyfikowanie związków 
i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk 
i procesów. 

1. Mapa – umiejętność czytania, interpretacji 
i posługiwania się mapą. Uczeń: 

6) określa położenie geograficzne oraz 
matematyczno-geograficzne punktów  
i obszarów [...]. 

9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – 
gospodarka. Uczeń: 

1) wykazuje się znajomością podziału 
politycznego Europy. 0,73 0,43 

23. 

I. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji geograficznej. 
II. Identyfikowanie związków 
i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk 
i procesów. 

2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. Uczeń: 
2) posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: [...] 

czas słoneczny [...]; 
3) [...] przedstawia [...] zmiany w oświetleniu 

Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy 
w różnych szerokościach geograficznych 
i porach roku. 0,31 0,20 

24. 

I. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji geograficznej. 
II. Identyfikowanie związków 
i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk 
i procesów. 

5. Ludność Polski. Uczeń: 
1) wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe 

pojęcia z zakresu demografii: przyrost 
naturalny, urodzenia i zgony [...]. 

8. Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, 
przemiany. Uczeń: 

1) charakteryzuje i porównuje, na podstawie 
różnych źródeł informacji geograficznej 
środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących 
z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie 
społeczne i gospodarcze. 0,56 0,51 
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KOMENTARZ 

Zadania z przedmiotów przyrodniczych były zróżnicowane pod względem trudności oraz sprawdzanej 
wiedzy i umiejętności. Znajdowały się wśród nich łatwe, przy rozwiązywaniu których należało jedynie 
przywołać z pamięci określone wiadomości, ale były i trudniejsze, w których uczeń musiał wykazać 
się złożonymi umiejętnościami, taki jak analiza tekstu i wnioskowanie. Zadania miały zróżnicowaną 
formę i sprawdzały umiejętności złożone, takie jak np. myślenie naukowe. Wiele zadań odwoływało 
się do ciekawych tekstów popularnonaukowych, wiele miało też wymiar praktyczny, jak np. 
posługiwanie się mapą.  

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym ważną umiejętność praktyczną, jaką 
jest czytanie i interpretacja mapy oraz z zadaniem sprawdzającym umiejętność określenia położenia 
geograficznego oraz matematyczno-geograficznego punktów (poziom wykonania tych zadań wyniósł 
73%). Porównywalne pod względem łatwości okazało się również zadanie sprawdzające, czy uczeń, 
w sytuacji życia codziennego, potrafi posługiwać się pojęciem prędkości do opisu ruchu. W zadaniu 
nie było wymagane posługiwanie się wzorami ani wykonywanie obliczeń, a jedynie szacowanie 
spodziewanego wyniku. 

Trudne dla uczniów okazało się zadanie sprawdzające wiadomości i umiejętności z optyki (znajomość 
rozróżniania wad wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności i korygowania tych wad za pomocą 
odpowiednich soczewek). Tylko 28% gimnazjalistów poradziło sobie z tym zadaniem.  

Najtrudniejsze dla uczniów było zadanie sprawdzające umiejętność planowania doświadczenia – tylko 
14% gimnazjalistów poradziło sobie z jego rozwiązaniem. W zadaniu sprawdzano, czy uczeń potrafi 
spośród dwóch odpowiedzi, z których każda sama w sobie jest prawdziwa, wybrać prawdziwą w 
odniesieniu do wykonanego eksperymentu. Należy podkreślić fakt, że uczeń nie musiał przewidywać 
wyników doświadczenia, ponieważ zostały one podane w zadaniu – musiał jedynie przeanalizować 
rysunek przedstawiający schemat doświadczenia oraz wyniki obserwacji zapisane w tabeli. Bardzo 
trudne dla gimnazjalistów okazało się również zadanie wymagające wykonania prostych obliczeń 
matematycznych na podstawie analizy tekstu (poziom wykonania 18%). 
 

Średnie wyniki szkół13 na skali staninowej 

Tabela 42. Wyniki szkół na skali staninowej  

Stanin Przedział wyników (w %) 

1 22,1–34,4 
2 34,5–41,8 
3 41,9–45,0  
4 45,1–47,5  
5 47,6–50,1  
6 50,2–53,0  
7 53,1–57,1  
8 57,2–65,2  
9 65,3–91,0  

 

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. 
Ze względu na nową formułę egzaminu porównywanie tych wyników będzie możliwe dopiero 
w latach następnych. Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach 
nie oznacza tego  samego poziomu osiągnięć.  

 

                                                 
13Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o wynikach szkół w 2012 roku, przez szkołę należy rozumieć każdą 
placówkę, w której liczba uczniów przystępujących do egzaminu była nie mniejsza niż 5. Wyniki szkół obliczono na 
podstawie wyników uczniów, którzy wykonywali zadania z zestawu GM-P1-122. 
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5. Języki obce nowożytne 

Trzecia część egzaminu gimnazjalnego może być zdawana z jednego z sześciu języków (angielskiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Uczeń może przystąpić do 
egzaminu tylko z tego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.  
W 2012 roku po raz pierwszy egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch 
poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu 
na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego 
języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. 
Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli 
naukę wybranego języka w gimnazjum.  
 
Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego był – jeśli chodzi o jego formę – 
identyczny w przypadku wszystkich sześciu przedmiotów egzaminacyjnych.  
 
Na poziomie podstawowym arkusz składał się z czterdziestu zadań zamkniętych różnego typu 
(wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania 
sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.0 w czterech 
obszarach: rozumienie ze słuchu (12 zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), znajomość 
funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za rozwiązanie 
wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. 
 
Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z dwudziestu zadań zamkniętych różnego typu (wyboru 
wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek oraz jedenastu zadań 
otwartych: dwóch wiązek zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz jednego 
zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały 
wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.1 w czterech obszarach: 
rozumienie ze słuchu (10 zadań), rozumienie tekstów pisanych (10 zadań), znajomość środków 
językowych (10 zadań) oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie). Za rozwiązanie wszystkich 
zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. 
 
Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz jedno z zadań sprawdzających znajomość funkcji 
językowych były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD. 
Pozostałe zadania były oparte na tekstach różnej długości, zamieszczonych w zestawie 
egzaminacyjnym.  
 
Poniżej zaprezentowano wyniki egzaminu gimnazjalnego z sześciu języków. W części końcowej 
raportu przedstawiono najistotniejsze wnioski płynące z analizy tych wyników. 
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5.1. Język angielski 

5.1.1. Poziom podstawowy 

5.1.1.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową14 

 
Wykres 25. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 47. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie  
standardowe (%) 

327 774 0 100 63 63 23,4 
 

Rzetelność testu: 0,9015 
 
Wyniki dziewcząt i chłopców 

 

 

Wykres 26. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 

  

                                                 
14Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim z zakresu języka angielskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu z niej 
najwyższego wyniku. 
15Rzetelność testu podano, gdy liczba zdających była większa niż 100. 

,0.0

,0.5

,1.0

,1.5

,2.0

,2.5

,3.0

,3.5

,4.0

,4.5

0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100

pr
oc

en
t u

cz
ni

ów

wynik procentowy

,0.0

,0.5

,1.0

,1.5

,2.0

,2.5

,3.0

,3.5

,4.0

,4.5

,5.0

0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98100

pr
oc

en
t u

cz
ni

ów

wynik procentowydziewczynki chłopcy



 

 46

Tabela 48. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 159 695 0 100 68 66 23,0 
Chłopcy 168 079 0 100 60 61 23,6 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 49. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 327 774 63 23,4 
Wieś 113 678 58 22,0 
Miasto do 20 tys. mieszkańców 61 853 60 22,9 
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 69 590 66 23,2 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 82 653 70 23,5 

 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 50. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%)  
Publiczna 314 493 0 100 63 63 23,2 
Niepubliczna 13 281 0 100 85 73 26,1 

 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 51. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język angielski – poziom podstawowy 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 40 

3 1 55 43 

5 1 58 46 

8 1 60 49 

10 1 63 52 

13 1 65 55 

15 1 68 57 

18 1 70 60 

20 2 73 63 

23 4 75 66 

25 5 78 69 

28 8 80 72 

30 11 83 75 

33 14 85 79 

35 17 88 82 

38 20 90 86 

40 24 93 90 

43 27 95 93 

45 30 98 97 

48 34 100 100 

50 37   
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Poziom wykonania zadań  
 
Tabela 52. Poziom wykonania16 i moc różnicująca zadań 

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. Wymagania szczegółowe 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II.  
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,71 0,48 
1.2. 0,75 0,54 
1.3. 0,73 0,46 
1.4.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,51 0,34 
1.5.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,69 0,44 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,82 0,54 
2.2. 0,73 0,60 
2.3. 0,86 0,49 
2.4. 0,75 0,59 
3.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,43 0,13 

3.2. 0,88 0,33 
3.3.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,61 0,33 

IV.  
Reagowanie na 

wypowiedzi 

4.1. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,42 0,60 
4.2. 0,54 0,74 
4.3. 0,63 0,66 
4.4. 0,63 0,56 
5.1.  6.1) Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. 0,60 0,51
5.2.  6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe.  0,42 0,57 

5.3. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,60 0,58 

6.1. 
 6.8) Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 
  (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.  

0,40 0,51 

6.2.  6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,66 0,58 
6.3. 0,88 0,46 

II.  
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

 

7.1.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,73 0,62 
7.2.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,79 0,56 
7.3.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi 0,72 0,59
7.4.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,70 0,64 
8.1.  3.1) Uczeń określa główną myśl tekstu.  0,63 0,65 
8.2. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,57 0,71 

8.3. 0,67 0,36 
8.4. 0,58 0,59 
9.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,66 0,59 
9.2. 0,69 0,47 
9.3. 0,71 0,58 
9.4. 0,66 0,60 

I. 
Znajomość 
środków  

językowych 

10.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 
 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,62 0,43 
10.2. 0,49 0,48 
10.3. 0,45 0,58 
11.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 

 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,50 0,22 
11.2. 0,26 0,29 
11.3. 0,45 0,33 

 

                                                 
16Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.1.1.2. Uczniowie słabowidzący i uczniowie niewidomi 

 
Wykres 27. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 53. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%) 

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%) 

544 8 100 43 49 22,78 

Rzetelność testu: 0,88 

 
5.1.1.3. Uczniowie słabosłyszący i uczniowie niesłyszący 

 

Wykres 28.  Rozkład wyników uczniów 
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Tabela 54. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

 

 

Rzetelność testu: 0,85 

5.1.1.4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

Wykres 29.  Rozkład wyników uczniów 

Tabela 55. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia 
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

5 577 0 100 50 52 15,86 

Rzetelność testu: 0,66 
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Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

901 13 100 65 65 19,53 



 

 50

5.1.2. Poziom rozszerzony 

5.1.2.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową17 

 
Wykres 30. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 56. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

294 825 0 100 43 46 28,9 
 

Rzetelność testu: 0,88 
 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

 

Wykres 31. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 
  

                                                 
17Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka angielskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
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Tabela 57. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 145 206 0 100 48 50 28,7 
Chłopcy 149 619 0 100 35 42 28,6

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 58. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia 
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 294 825 46 28,9 
Wieś 101 431 39 25,8
Miasto do 20 tys. mieszkańców 53 031 43 27,8
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 62 358 49 29,1
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 78 005 54 30,5

 

 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 59. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Publiczna 283 008 0 100 40 45 28,5 

Niepubliczna 11 817 0 100 75 64 31,3 
 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

 
Tabela 60. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język angielski – poziom rozszerzony 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 61 

3 1 55 63 

5 3 58 65 

8 6 60 67 

10 11 63 69 

13 16 65 71 

15 21 68 73 

18 26 70 75 

20 30 73 77 

23 33 75 79 

25 36 78 82 

28 39 80 84 

30 41 83 86 

33 44 85 89 

35 46 88 91 

38 48 90 94 

40 51 93 96 

43 53 95 98 

45 55 98 99 

48 57 100 100 

50 59   
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 61. Poziom wykonania18 i moc różnicująca zadań 

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad

. 
Wymagania szczegółowe/Kryteria 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II.  
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,44 0,52 
1.2. 0,55 0,53 
1.3.   2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,76 0,50 
1.4. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,45 0,51 

1.5. 0,75 0,50 
1.6.  2.4) Uczeń określa intencję nadawcy/autora tekstu.  0,54 0,48 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,56 0,66 
2.2. 0,58 0,47 
2.3. 0,58 0,67 
2.4. 0,60 0,61 

II.  
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

3.1. 
 3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych  części 
tekstu.  

0,68 0,63 
3.2. 0,66 0,61 
3.3. 0,53 0,57 
4.1. 

 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy  poszczególnymi 
częściami tekstu.  

0,53 0,63 
4.2. 0,65 0,60 
4.3. 0,44 0,59 
4.4. 0,39 0,56 
5.1. 

 3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.   
0,57 0,57

5.2. 0,51 0,51 
5.3. 0,58 0,50 

I. 
Znajomość 
środków 

językowych 

6.1. 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,48 0,70 
6.2. 0,33 0,70 
6.3. 0,36 0,76 
6.4. 0,34 0,80 
6.5. 0,24 0,68 
7.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,16 0,58 
7.2. 0,08 0,45 
7.3. 0,07 0,40
7.4. 0,14 0,50 
7.5. 0,17 0,57 

I.  
Znajomość 
środków 

językowych 
 

III.  
Tworzenie 
wypowiedzi 

 
IV.  

Reagowanie 
na 

wypowiedzi 

8 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste 
i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
6) przedstawia opinie innych osób 
1) opisuje ludzi 
8) opisuje swoje doświadczenia 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach: 
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. 

treść 0,47 0,88 

spójność  
i logika  

 wypowiedzi 
0,49 0,87 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych), 
umożliwiających realizację pozostałych wymagań 
ogólnych w zakresie następujących tematów: 
1) człowiek 
12) nauka i technika. 

zakres 
środków   

językowych 
0,44 0,87 

poprawność 
środków   

językowych 
0,40 0,87 

 

  

                                                 
18Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.1.2.2. Uczniowie słabowidzący i uczniowie niewidomi 

 
Wykres 32. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 62. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

489 0 98 20 31 24,60 

Rzetelność testu: 0,85 

 
5.1.2.3. Uczniowie słabosłyszący i uczniowie niesłyszący 

 

Wykres 33.  Rozkład wyników uczniów 

Tabela 63. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Rzetelność testu: 0,86 
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Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%)

776 3 100 53 53 24,77 
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5.1.2.4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

Wykres 34.  Rozkład wyników uczniów 

Tabela 64. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%) 

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%) 

586 3 93 23 26 13,48 

Rzetelność testu: 0,66 
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5.2. Język niemiecki 

5.2.1. Poziom podstawowy 

5.2.1.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 19 

 
Wykres 35. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 65. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

55 731 8 100 53 57 21,2 

Rzetelność testu: 0,8720 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

 
Wykres 36. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 

                                                 
19Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka niemieckiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
20Rzetelność testu podano, gdy liczba zdających była większa niż 100. 
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Tabela 66. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęt 28 514 10 100 60 61 20,9 
Chłopcy 27 217 8 100 48 53 20,6 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości  

Tabela 67. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%) 

Kraj 55 731 57 21,2 
Wieś 21 194 56 20,3 
Miasto do 20 tys. mieszkańców 14 330 56 20,8 
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 11 587 57 21,3 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 8 620 60 23,3 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 68. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Publiczna 54 418 8 100 53 57 21,0 
Niepubliczna 1 313 10 100 53 59 26,3 

 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 69. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język niemiecki – poziom podstawowy 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 51 

3 1 55 55 

5 1 58 59 

8 1 60 62 

10 1 63 65 

13 1 65 68 

15 1 68 71 

18 1 70 74 

20 2 73 77 

23 3 75 79 

25 5 78 82 

28 7 80 84 

30 10 83 86 

33 14 85 88 

35 18 88 91 

38 23 90 93 

40 28 93 94 

43 33 95 96 

45 38 98 98 
48 43 100 100 

50 47   
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 70. Poziom wykonania21 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. Wymagania szczegółowe 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,66 0,48 
1.2. 0,78 0,31 
1.3. 0,66 0,28 
1.4.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,67 0,45 
1.5.  2.2) Uczeń określa główna myśl tekstu. 0,13 0,41 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,80 0,40 
2.2. 0,87 0,37 
2.3. 0,39 0,54 
2.4. 0,75 0,11 
3.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,65 0,46 

3.2. 0,62 0,48 
3.3.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,47 0,38 

IV. 
Reagowanie 

na 
wypowiedzi 

4.1. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,44 0,56 
4.2. 0,42 0,51 
4.3. 0,34 0,53 
4.4. 0,37 0,59 

5.1. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,52 0,31 

5.2. 
 6.7) Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz 
zgodę lub odmowę wykonania prośby. 

0,65 0,54 

5.3. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,57 0,34 

6.1. 
 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje (np. radość, 
niezadowolenie, zdziwienie). 

0,67 0,51 

6.2.  6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 0,46 0,38 
6.3. 6.1) Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. 0,83 0,36 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

 

7.1.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,51 0,46 
7.2. 

 3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi . 
0,58 0,52 

7.3. 0,63 0,52 
7.4. 0,75 0,52 
8.1.  3.1) Uczeń określa główną myśl tekstu.  0,55 0,52 
8.2. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,51 0,60 

8.3. 0,56 0,39 
8.4. 0,61 0,51 
9.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,73 0,43 
9.2. 0,46 0,39 
9.3. 0,53 0,43 
9.4. 0,51 0,52 

I. 
Znajomość 
środków  

językowych 

10.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 
 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,42 0,58 
10.2. 0,72 0,52 
10.3. 0,49 0,65 
11.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 

 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,35 0,23 
11.2. 0,57 0,38 
11.3. 0,45 0,45 

 

 

  

                                                 
21Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.2.1.2. Uczniowie słabowidzący i uczniowie niewidomi 

 

Wykres 37. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 71. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

109 0 98 43 49 21,68 

Rzetelność testu: 0,88 

5.2.1.3. Uczniowie słabosłyszący i uczniowie niesłyszący 

 

Wykres 38. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 72. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

147 20 100 68 68 17,72 

Rzetelność testu: 0,83 
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5.2.1.4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

Wykres 39. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 73. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

1 917 15 100 63 62 14,39 

Rzetelność testu: 0,62 
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5.2.2. Poziom rozszerzony 

5.2.2.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 22  

 
Wykres 40. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 74. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

37 660 0 100 25 33 23,6 
 
Rzetelność testu: 0,82 
 
Wyniki dziewcząt i chłopców 

 

Wykres 41. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 
  

                                                 
22Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka angielskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
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Tabela 75. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe(%) 
Dziewczęta 19 636 0 100 30 37 24,0 
Chłopcy 18 024 0 100 20 28 22,0

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 76. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia 
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 37 660 33 23,6 
Wieś 13 937 31 21,4
Miasto do 20 tys. mieszkańców 10 520 31 21,9
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 8 243 33 23,7
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 4 960 41 30,0
 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 77. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe(%) 
Publiczna 36 900 0 100 24 32 23,3 
Niepubliczna 760 3 100 38 45 32,2 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 78. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język niemiecki – poziom rozszerzony 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 83 

3 1 55 84 

5 3 58 86 

8 7 60 87 

10 13 63 88 

13 21 65 89 

15 30 68 90 

18 38 70 91 

20 45 73 92 

23 50 75 93 

25 55 78 94 

28 58 80 94 

30 61 83 95 

33 65 85 96 

35 67 88 96 

38 70 90 97 

40 73 93 98 

43 75 95 99 

45 77 98 99 

48 79 100 100 

50 81   
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 79. Poziom wykonania23 i moc różnicująca zadań 

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad

. 
Wymagania szczegółowe/Kryteria 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,67 0,44 
1.2. 0,32 0,55 
1.3.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,31 0,53 
1.4. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,42 0,18 

1.5. 0,45 0,20 
1.6. 2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,46 0,46 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,25 0,48 
2.2. 0,20 0,43 
2.3. 0,18 0,50 
2.4. 0,25 0,47 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

3.1. 
 3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych  części 
tekstu.  

0,74 0,42 
3.2. 0,46 0,51 
3.3. 0,60 0,40 
4.1. 

 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy  poszczególnymi 
częściami tekstu.  

0,36 0,51 
4.2. 0,20 0,39 
4.3. 0,35 0,47 
4.4. 0,21 0,31 
5.1. 

 3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.   
0,54 0,46 

5.2. 0,53 0,44 
5.3. 0,46 0,41 

I. 
Znajomość 
środków 

językowych 

6.1. 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,09 0,65 
6.2. 0,26 0,62 
6.3. 0,08 0,49 
6.4. 0,34 0,60 
6.5. 0,10 0,45 
7.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,13 0,62 
7.2. 0,14 0,66 
7.3. 0,24 0,60 
7.4. 0,14 0,65 
7.5. 0,31 0,60 

I.  
Znajomość 
środków 

językowych 
 

III. 
Tworzenie 
wypowiedzi 

 
IV. 

Reagowanie 
na 

wypowiedzi 

8 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste 
i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 
1) opisuje ludzi i czynności 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
7) opisuje plany na przyszłość 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach: 
2) uzyskuje i przekazuje informacje  
i wyjaśnienia 
6) wyraża swoje opinie. 

treść 0,34 0,83 

spójność  
i logika  

 wypowiedzi 
0,35 0,83 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych), 
umożliwiających realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie następujących 
tematów: 
1) człowiek 
3) szkoła 
9) kultura. 

zakres 
środków   

językowych 
0,31 0,86 

poprawność 
środków   

językowych 
0,26 0,85 

 

 
  
                                                 
23Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.2.2.2. Uczniowie słabowidzący i uczniowie niewidomi 

 
Wykres 42. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 80. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

57 5 98 20 32 25,18 

 

5.2.2.3. Uczniowie słabosłyszący i uczniowie niesłyszący 

 

Wykres 43. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 81. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  
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Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia 
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

96 10 98 36,5 43 22,94 
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5.2.2.4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

                                            
Wykres 19. Rozkład wyników uczniów 

Tabela 82. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%) 

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

78 10 88 35 38 14,93 
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5.3. Język rosyjski 

5.3.1. Poziom podstawowy 

5.3.1.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 24 

 
Wykres 44. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 83. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

8 402 5 100 65 65 21,8 

Rzetelność testu: 0,8725 
 
Wyniki dziewcząt i chłopców 

 

Wykres 45. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 

                                                 
24Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka rosyjskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
25Rzetelność testu podano, gdy liczba zdających była większa niż 100. 
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Tabela 84. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne  

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 4 250 13 100 75 71 20,2 
Chłopcy 4 152 5 100 58 58 21,5 
 
Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 
 

Tabela 85. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne  

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 8 402 65 21,8 
Wieś 5 452 66 20,7 
Miasto do 20 tys. mieszkańców 1 619 62 22,1 
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 985 62 24,5 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 346 64 26,0 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 86. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Publiczna 8 221 5 100 68 65 21,4 
Niepubliczna 181 8 100 35 44 26,3 
 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 
 

Tabela 87. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język rosyjski – poziom podstawowy 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 34 

3 1 55 37 

5 1 58 41 

8 1 60 44 

10 1 63 47 

13 1 65 51 

15 1 68 54 

18 1 70 58 

20 2 73 62 

23 3 75 65 

25 4 78 70 

28 6 80 74 

30 8 83 77 

33 10 85 81 

35 13 88 85 

38 16 90 89 

40 19 93 92 

43 22 95 95 

45 25 98 98 

48 28 100 100 

50 31   
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Poziom wykonania zadań 

Tabela 88. Poziom wykonania26 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. Wymagania szczegółowe 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,85 0,25 
1.2. 0,70 0,53 
1.3. 0,91 0,29 
1.4.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,45 0,43 
1.5.  2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,53 0,53 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,40 0,41 
2.2. 0,72 0,52 
2.3. 0,69 0,48 
2.4. 0,58 0,43 
3.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,42 0,16 

3.2. 0,65 0,29 
3.3.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,56 0,31 

IV. 
Reagowanie 

na 
wypowiedzi  

4.1. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,56 0,58 
4.2. 0,57 0,62 
4.3. 0,55 0,63 
4.4. 0,60 0,59 
5.1.  6.4) Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia 

pozwolenia. 
0,80 0,50 

5.2.  6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe.  0,75 0,50 
5.3.  6.4) Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia 

pozwolenia. 
0,63 0,39 

6.1. 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,82 0,51 
6.2. 0,86 0,46 
6.3. 6.5) Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia, pyta  

o opinie i życzenia innych. 
0,86 0,43 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

7.1.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,48 0,44 
7.2.  3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  0,65 0,64 
7.3.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 0,64 0,63
7.4.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,63 0,61 
8.1.  3.1) Uczeń określa główną myśl tekstu.  0,75 0,58 
8.2.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,64 0,54 
8.3. 

3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,77 0,59 

8.4. 0,73 0,41 
9.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,48 0,34 
9.2. 0,57 0,46 
9.3. 0,52 0,42 
9.4. 0,62 0,47 

I. 
Znajomość 
środków  

językowych 

10.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 
 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,57 0,54 
10.2. 0,64 0,59 
10.3. 0,35 0,44 
11.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 

 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,80 0,54 
11.2. 0,64 0,41 
11.3. 0,83 0,53 

 

  

                                                 
26Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.3.1.2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 
Wykres 46. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 89. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%) 

Mediana
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%) 

284 18 98 60 61 18,42 
 

Rzetelność testu: 0,73 
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5.3.2. Poziom rozszerzony 

5.3.2.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 27 

 

Wykres 24. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 90. Wyniki uczniów – parametry statystyczne 

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

4 082 0 100 33 38 22,5 

Rzetelność testu: 0,82 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

 
Wykres 25. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 

                                                 
27Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka francuskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
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Tabela 91. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 2 220 0 100 40 44 22,7 
Chłopcy 1 862 0 100 25 31 20,1 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 92. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 4 082 38 22,5 
Wieś 3 124 36 21,3 
Miasto do 20 tys. mieszkańców 638 38 21,8 
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 260 48 27,1 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 60 72 31,5 

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 93. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 

Publiczna 4 058 0 100 33 38 22,3 
Niepubliczna 24 3 100 66,5 52 40,5 
 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 94. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język rosyjski – poziom rozszerzony 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 78 

3 1 55 80 

5 2 58 82 

8 4 60 84 

10 7 63 86 

13 11 65 88 

15 16 68 89 

18 22 70 91 

20 28 73 92 

23 33 75 93 

25 39 78 94 

28 45 80 95 

30 49 83 96 

33 53 85 97 

35 57 88 97 

38 60 90 97 

40 64 93 98 

43 68 95 98 

45 70 98 98 

48 73 100 100 

50 76   
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 95. Poziom wykonania28 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. Wymagania szczegółowe/Kryteria 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,15 0,44 
1.2. 0,29 0,47 
1.3.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,65 0,20 
1.4. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,21 0,26 

1.5. 0,16 0,33 
1.6. 2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 0,70 0,16 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,70 0,46 
2.2. 0,72 0,46 
2.3. 0,44 0,49 
2.4. 0,33 0,33 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

3.1. 
 3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych  części 
tekstu.  

0,69 0,48 
3.2. 0,69 0,47 
3.3. 0,72 0,47 
4.1. 

 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy  poszczególnymi 
częściami tekstu.  

0,48 0,39 
4.2. 0,39 0,44 
4.3. 0,40 0,49 
4.4. 0,34 0,41 
5.1. 

 3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.   
0,49 0,49

5.2. 0,47 0,42 
5.3. 0,53 0,46 

I. 
Znajomość 
środków 

językowych 

6.1. 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,08 0,55 
6.2. 0,38 0,62 
6.3. 0,25 0,66 
6.4. 0,27 0,43 
6.5. 0,27 0,61 
7.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,20 0,45 
7.2. 0,44 0,56 
7.3. 0,20 0,49
7.4. 0,17 0,60 
7.5. 0,17 0,57 

I.  
Znajomość 
środków 

językowych 
 

III. 
Tworzenie 

wypowiedzi 
 

IV. 
Reagowanie 

na 
wypowiedzi 

8 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste 
i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 
1) opisuje ludzi i czynności 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
7) opisuje plany na przyszłość 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach: 
2) uzyskuje i przekazuje informacje  
i wyjaśnienia 
6) wyraża swoje opinie. 

treść 0,29 0,84 

spójność  
i logika  
 wypowiedzi 

0,37 0,82 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych), 
umożliwiających realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie następujących 
tematów: 
1) człowiek 
3) szkoła 
9) kultura. 

zakres 
środków   
językowych 

0,31 0,83 

poprawność 
środków   
językowych 

0,26 0,83 

                                                 
28Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.4. Język francuski 

5.4.1. Poziom podstawowy 

5.4.1.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 29 

 

Wykres 26. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 96. Wyniki uczniów – parametry statystyczne 

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

1 428 13 100 70 69 25,12 

Rzetelność testu: 0,9330 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

 
Wykres 27. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 

                                                 
29Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka francuskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
30Rzetelność testu podano, gdy liczba zdających była większa niż 100. 

,0.0

,2.0

,4.0

,6.0

,8.0

,10.0

,12.0

,14.0

,16.0

0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100

pr
oc

en
t u

cz
ni

ów

wynik procentowy

,0.0

,2.0

,4.0

,6.0

,8.0

,10.0

,12.0

,14.0

,16.0

,18.0

13 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100

pr
oc

en
t u

cz
ni

ów

wynik procentowydziewczynki chłopcy



 

 73

Tabela 97. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 

Dziewczęta 963 13 100 75 71 24,3 
Chłopcy 465 13 100 60 63 25,7

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 98. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia 
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 1 428 69 25,12 
Wieś 73 48 19,9
Miasto do 20 tys. mieszkańców 112 51 21,0
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 296 54 21,3
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 947 77 22,7

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 99. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Publiczna 1 357 13 100 70 68 25,2 
Niepubliczna 71 30 100 83 78 21,1 
 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 100. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli  

Język francuski – poziom podstawowy 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 35 

3 1 55 38 

5 1 58 40 

8 1 60 42 

10 1 63 45 

13 1 65 47 

15 1 68 49 

18 1 70 52 

20 2 73 54 

23 2 75 56 

25 4 78 58 

28 5 80 61 

30 8 83 64 

33 11 85 67 

35 14 88 70 

38 18 90 73 

40 21 93 78 

43 24 95 83 

45 27 98 86 

48 30 100 100 

50 32   
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 101. Poziom wykonania31 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. 

Wymagania szczegółowe 

 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,64 0,34 
1.2. 0,96 0,26 
1.3. 0,56 0,63 
1.4.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,75 0,55 
1.5.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,58 0,60 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,56 0,65 
2.2. 0,59 0,59 
2.3. 0,75 0,62 
2.4. 0,69 0,71 
3.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,63 0,59 

3.2. 0,82 0,49 
3.3.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,70 0,30 

IV. 
Reagowanie 

na 
wypowiedzi 

4.1. 
6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,75 0,61 

4.2. 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 0,67 0,70 

4.3. 
6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,71 0,68 

4.4. 6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 0,74 0,62 

5.1. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,76 0,53 

5.2. 
 6.4) Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia 
pozwolenia. 

0,65 0,69 

5.3. 
 6.5) Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o 
opinie i życzenia innych. 

0,78 0,63 

6.1.  6.1) Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. 0,75 0,52 
6.2. 

 6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 
0,82 0,53 

6.3. 0,70 0,49 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

 

7.1.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,87 0,52 
7.2.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,81 0,58 
7.3. 0,76 0,67 
7.4.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,56 0,57 
8.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,70 0,63 

8.2. 0,61 0,63 
8.3. 0,60 0,46 
8.4. 3.1) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,72 0,47 
9.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,49 0,59 
9.2. 0,47 0,60 
9.3. 0,62 0,59 
9.4. 0,73 0,56 

I. 
Znajomość 
środków  

językowych 

10.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 
 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,78 0,66 
10.2. 0,83 0,58 
10.3. 0,61 0,65 
11.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 

 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,38 0,35 
11.2. 0,55 0,44 
11.3. 0,75 0,46 

 

  

                                                 
31Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.4.1.2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 
Wykres 23.  Rozkład wyników uczniów 

Tabela 102. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Średnia 
(%)

Odchylenie 
standardowe (%)

35 18 88 55 55 14,13 
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5.4.2. Poziom rozszerzony 

5.4.2.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 32 

 

Wykres 28. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 103. Wyniki uczniów – parametry statystyczne 

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

693 3 100 70 63 31,2 

Rzetelność testu: 0,91 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

 
Wykres 29. Rozkłady wyników dziewcząt i chłopców 

                                                 
32Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka francuskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
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Tabela 104. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 494 3 100 75 67 30,0 
Chłopcy 199 5 100 55 55 32,7

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 105. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

 
 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 693 63 31,2
Wieś 32 32 24,0
Miasto do 20 tys. mieszkańców 53 32 29,5
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 92 45 27,7
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 516 72 27,6

Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych 

Tabela 106. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych – parametry statystyczne 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Publiczna 644 3 100 68 63 31,5 
Niepubliczna 49 18 100 83 75 25,6 
 

Wyniki procentowe i odpowiadające im wartości centyli 

Tabela 107. Wyniki uczniów w procentach i odpowiadające im wartości centyli 

Język francuski – poziom rozszerzony 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

0 1 53 38 

3 1 55 39 

5 2 58 42 

8 3 60 45 

10 5 63 47 

13 7 65 48 

15 10 68 50 

18 14 70 52 

20 17 73 54 

23 20 75 56 

25 21 78 60 

28 23 80 63 

30 24 83 66 

33 25 85 69 

35 26 88 71 

38 28 90 73 

40 28 93 77 

43 30 95 79 

45 32 98 80 

48 33 100 100 

50 34   
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 108. Poziom wykonania33 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad

. 
Wymagania szczegółowe/Kryteria 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,76 0,59 
1.2. 0,75 0,61 
1.3.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,85 0,49 
1.4. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,45 0,62 

1.5. 0,58 0,57 
1.6. 2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 0,69 0,58 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,55 0,62 
2.2. 0,56 0,68 
2.3. 0,54 0,68 
2.4. 0,63 0,53 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

3.1. 
 3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych  części 
tekstu.  

0,75 0,64 
3.2. 0,85 0,58 
3.3. 0,85 0,60 
4.1. 

 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy  poszczególnymi 
częściami tekstu.  

0,79 0,68 
4.2. 0,71 0,70 
4.3. 0,79 0,66 
4.4. 0,81 0,64 
5.1. 

 3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.   
0,78 0,54

5.2. 0,69 0,61 
5.3. 0,58 0,67 

I. 
Znajomość 
środków 

językowych 

6.1. 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,62 0,75 
6.2. 0,49 0,78 
6.3. 0,41 0,75 
6.4. 0,47 0,79 
6.5. 0,41 0,77 
7.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

0,33 0,68 
7.2. 0,39 0,75 
7.3. 0,33 0,67
7.4. 0,37 0,71 
7.5. 0,50 0,74 

I.  
Znajomość 
środków 

językowych 
 

III. 
Tworzenie 
wypowiedzi 

 
IV. 

Reagowanie 
na 

wypowiedzi 

8 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste 
i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 
1) opisuje ludzi i czynności 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
7) opisuje plany na przyszłość 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach: 
2) uzyskuje i przekazuje informacje  
i wyjaśnienia 
6) wyraża swoje opinie. 

treść 0,70 0,88 

spójność  
i logika   

wypowiedzi 
0,73 0,85 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych), 
umożliwiających realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie następujących 
tematów: 
1) człowiek 
3) szkoła 
9) kultura. 

zakres 
środków   

językowych 
0,70 0,88 

poprawność 
środków   

językowych 
0,64 0,88 

 

                                                 
33Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.5. Język hiszpański 
5.5.1. Poziom podstawowy 

5.5.1.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 34  

 
Wykres 30. Rozkład wyników uczniów  

Tabela 109. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

232 18 100 78 71 25,4 

Rzetelność testu: 0,9335 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

Tabela 110. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 168 20 100 78 72 24,5 
Chłopcy 64 18 100 76,5 68 27,6
 

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 111. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej  
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 232 71 25,4 
Wieś - - -
Miasto do 20 tys. mieszkańców 2 76 10,6
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 13 56 23,0 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 217 72 25,4

                                                 
34Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka hiszpańskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
35Rzetelność testu podano, gdy liczba zdających była większa niż 100. 
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Poziom wykonania zadań 

Tabela 112. Poziom wykonania36 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. Wymagania szczegółowe 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,72 0,78 
1.2. 0,84 0,61 
1.3. 0,77 0,76 
1.4.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  0,66 0,67 
1.5.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,50 0,65 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,81 0,64 
2.2. 0,80 0,60 
2.3. 0,58 0,67 
2.4. 0,74 0,73 
3.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,45 0,41 

3.2. 0,58 0,45 
3.3.  2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,62 0,50 

IV. 
Reagowanie 

na 
wypowiedzi 

4.1. 
6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i wyjaśnienia. 

0,81 0,66 

4.2. 
6.5) Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o 
opinie i życzenia innych. 

0,75 0,74 

4.3. 
6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i wyjaśnienia. 

0,83 0,65 

4.4. 
6.7) Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz 
zgodę lub odmowę wykonania prośby. 

0,75 0,68 

5.1.  6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 0,78 0,40 
5.2.  6.1) Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. 0,83 0,48 

5.3. 
 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje  
i  wyjaśnienia.  

0,69 0,49 

6.1. 
 6.7) Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz 
zgodę lub odmowę wykonania prośby. 

0,85 0,65 

6.2.  6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 0,38 0,31 

6.3. 
6.5) Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o 
opinie i życzenia innych. 

0,87 0,57 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

 

7.1. 
 3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  

0,56 0,67 
7.2. 0,74 0,67 
7.3.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi 0,76 0,66 
7.4.  3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.  0,75 0,60 
8.1.  3.1) Uczeń określa główną myśl tekstu.  0,77 0,71 
8.2. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,56 0,57 

8.3. 0,70 0,73 
8.4. 0,59 0,57 
9.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,65 0,33 
9.2. 0,94 0,35 
9.3. 0,85 0,46 
9.4. 0,82 0,64 

I. 
Znajomość 
środków  

językowych 

10.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 
 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,74 0,47 
10.2. 0,59 0,64 
10.3. 0,65 0,70 
11.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 

 zasobem środków językowych (leksykalnych, 
 gramatycznych, ortograficznych) […].  

0,84 0,55 
11.2. 0,41 0,57 
11.3. 0,82 0,49 

 

 

                                                 
36Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.5.2. Poziom rozszerzony 

5.5.2.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 37 

 

Wykres 31. Rozkład wyników uczniów  
Tabela 113. Wyniki uczniów – parametry statystyczne 

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

71 18 100 73 69 19,3 

Wyniki dziewcząt i chłopców 

Tabela 114. Wyniki dziewcząt i chłopców – parametry statystyczne 

Płeć 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Średnia 

(%) 
Odchylenie 

standardowe (%) 
Dziewczęta 55 18 100 75 70 20,2 
Chłopcy 16 30 88 70 65 16,0

Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

Tabela 115. Wyniki uczniów na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 
100 tys. mieszkańców – parametry statystyczne 

 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%)

Kraj 71 69 19,3 
Wieś - - -
Miasto do 20 tys. mieszkańców - - -
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 2 70 21,2
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 69 69 19,5 
 

  

                                                 
37Uwzględniono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu języka hiszpańskiego. Byli oni zwolnieni z tej części egzaminu i otrzymali 
zaświadczenie o uzyskaniu z niej najwyższego wyniku. 
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 116. Poziom wykonania38 i moc różnicująca zadań  

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. Wymagania szczegółowe/Kryteria 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,99 0,24 
1.2. 0,59 0,41 
1.3.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,49 0,65 
1.4. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
0,76 0,38 

1.5. 0,80 0,32 
1.6. 2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,75 0,52 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

0,77 0,59 
2.2. 0,72 0,53 
2.3. 0,83 0,57 
2.4. 0,83 0,35 

II. 
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

3.1. 
 3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych  części tekstu.  

0,92 0,49 
3.2. 0,94 0,45 
3.3. 0,89 0,54 
4.1. 

 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy  poszczególnymi 
częściami tekstu.  

0,87 0,47 
4.2. 0,56 0,52 
4.3. 0,76 0,61 
4.4. 0,77 0,39 
5.1. 

 3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.   
0,90 0,11 

5.2. 0,80 0,40 
5.3. 0,68 0,25 

I. 
Znajomość 
środków 

językowych 

6.1. 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) 
[…]. 

0,35 0,58 
6.2. 0,90 0,49 
6.3. 0,79 0,55 
6.4. 0,49 0,32 
6.5. 0,27 0,55 
7.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) 
[…]. 

0,56 0,14 
7.2. 0,24 0,49 
7.3. 0,39 0,37 
7.4. 0,14 0,48 
7.5. 0,31 0,39 

I.  
Znajomość 
środków 

językowych 
 

III. 
Tworzenie 
wypowiedzi 

 
IV. 

Reagowanie 
na 

wypowiedzi 

8 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste 
i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
6) przedstawia opinie innych osób 
1) opisuje ludzi 
8) opisuje swoje doświadczenia 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach: 
2) uzyskuje i przekazuje informacje  
i wyjaśnienia. 

treść 0,72 0,79 

spójność  
i logika   

wypowiedzi 
0,81 0,72 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych), 
umożliwiających realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie następujących 
tematów: 
1) człowiek 
12) nauka i technika. 

zakres 
środków  

 językowych 
0,77 0,76 

poprawność 
środków  

 językowych 
0,66 0,75 

 

  

                                                 
38Porównaj przypis do tabeli 7. 
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5.6. Język włoski 

5.6.1. Poziom podstawowy 

5.6.1.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 
Tabela 117. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

68 18 100 62 62 27,5 

 
Wymagania podstawy programowej 

Tabela 118. Wymagania podstawy programowej39 

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. 

Wymagania szczegółowe 

II.  
Rozumienie wypowiedzi 

(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  1.2. 

1.3. 
1.4.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  
1.5.  2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu.  
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
3.2. 
3.3.  2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu.  

IV.  
Reagowanie na 

wypowiedzi 

4.1. 6.4) Uczeń udziela pozwolenia. 
4.2. 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 
4.3. 6.2) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 
4.4. 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 
5.1. 

 6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 
5.2. 

5.3. 
 6.8) Uczeń prosi o wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział 
rozmówca.  

6.1.  6.3) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 
6.2.  6.4) Uczeń prosi o pozwolenie. 
6.3. 6.7) Uczeń wyraża prośby. 

II.  
Rozumienie wypowiedzi 

(pisemnych) 
 

7.1.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 
7.2. 3.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.   
7.3. 
7.4.  3.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.  
8.1.  3.1) Uczeń określa główną myśl tekstu.  
8.2. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  8.3. 
8.4. 
9.1. 

 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
9.2. 
9.3. 
9.4. 

  

                                                 
39Poziom wykonania zadania oraz moc różnicująca nie są podawane ze względu na małą populację uczniów przystępujących 
do egzaminu, co rzutuje na niską wartość wskaźników statystycznych. 
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I. 
Znajomość środków  

językowych 

10.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym  zasobem środków 
językowych (leksykalnych,  gramatycznych, ortograficznych) […].  10.2. 

10.3. 
11.1.  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym  zasobem środków 

językowych (leksykalnych,  gramatycznych, ortograficznych) […].  11.2. 
11.3. 

 

5.6.2. Poziom rozszerzony 

5.6.2.1. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 

Tabela 119. Wyniki uczniów – parametry statystyczne  

Liczba 
uczniów 

Minimum 
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe (%) 

13 23 100 70 68 25,7 

 
Wymagania podstawy programowej 

Tabela 120. Wymagania podstawy programowej40 

Wymagania 
ogólne 

Nr 
zad. 

Wymagania szczegółowe 

II.  
Rozumienie 
wypowiedzi  
(ustnych) 

1.1. 
 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  

1.2. 
1.3.  2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 
1.4. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
1.5. 
1.6. 2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu. 
2.1. 

 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.  
2.2. 
2.3. 
2.4. 

II.  
Rozumienie 
wypowiedzi 
(pisemnych) 

3.1. 
 3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych  części tekstu.  3.2. 

3.3. 
4.1. 

 3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy  poszczególnymi częściami tekstu.  
4.2. 
4.3. 
4.4. 
5.1.

 3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.   5.2. 
5.3. 

I.  
Znajomość środków 

językowych 

6.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 

6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 
7.1. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 

7.2. 
7.3. 
7.4. 
7.5. 

                                                 
40Poziom wykonania zadania oraz moc różnicująca nie są podawane ze względu na małą populację uczniów przystępujących 
do egzaminu, co rzutuje na niską wartość wskaźników statystycznych. 
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I.  
Znajomość środków 

językowych 
 

III.  
Tworzenie 

wypowiedzi 
 

IV.  
Reagowanie na 

wypowiedzi 

8 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
6) przedstawia opinie innych osób 
1) opisuje ludzi 
8) opisuje swoje doświadczenia 
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, w typowych 
sytuacjach: 
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),umożliwiających realizację 
pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 
1) człowiek 
12) nauka i technika. 
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KOMENTARZ 

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wybieranymi przez gimnazjalistów językami obcymi były 
język angielski i język niemiecki (odpowiednio 83% i 14%), do egzaminu z pozostałych języków 
przystąpiło około 3% uczniów. Odsetek osób, które przystąpiły do egzaminu na poziomie 
rozszerzonym, był różny w poszczególnych językach, i wahał się od ok. 90% w przypadku języka 
angielskiego do 19% w przypadku języka włoskiego (w stosunku do osób przystępujących  
do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym).  

Średni wynik uzyskany przez uczniów przystępujących do egzaminu z języka obcego nowożytnego 
był w przypadku trzech języków – angielskiego, rosyjskiego, włoskiego – bardzo zbliżony (62%–65% 
punktów możliwych do uzyskania). Wyższy średni wynik osiągnęli uczniowie, którzy przystąpili do 
egzaminu z języka francuskiego oraz hiszpańskiego (odpowiednio 69% i 71% punktów możliwych do 
uzyskania), a niższy gimnazjaliści, którzy rozwiązywali zadania z języka niemieckiego (57% punktów 
możliwych do uzyskania).  

Różnice pomiędzy średnimi wynikami egzaminów z poszczególnych języków są zdecydowanie 
większe w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym, co może wskazywać, że stopień 
opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej dla uczniów kontynuujących naukę 
danego języka w gimnazjum (podstawa programowa III.1) jest bardzo zróżnicowany.  
Można wyróżnić dwie grupy języków: 
 grupa 1., do której należą języki najczęściej wybierane przez gimnazjalistów: angielski, niemiecki 

oraz rosyjski, dla których średni wynik na poziomie rozszerzonym wyniósł odpowiednio 46%, 
33% i 38% punktów możliwych do uzyskania 

 grupa 2., do której należą języki rzadziej wybierane: francuski, hiszpański oraz włoski, dla 
których średni wynik wyniósł odpowiednio 63%, 69% i 68%  punktów możliwych do uzyskania 
(należy pamiętać, że w przypadku hiszpańskiego i włoskiego egzamin ten zdawało jedynie 
kilkadziesiąt lub kilkanaście osób). 
 

Analiza średnich wyników trzeciej części egzaminu w odniesieniu do podstawowych wskaźników 
demograficznych wykazała, iż: 
 dziewczęta uzyskały wyższy średni wynik w przypadku wszystkich języków  
 zdający z miast powyżej 100 tys. mieszkańców uzyskali wyższy średni wynik niż zdający  

z rejonów wiejskich lub miast do 100 tys. mieszkańców, przy czym podkreślić należy,  
iż w przypadku języka niemieckiego różnice te były niewielkie. W przypadku języka rosyjskiego 
warto zwrócić uwagę, że najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie ze wsi. Średni wynik 
osiągnięty przez gimnazjalistów przystępujących do egzaminu na poziomie podstawowym był 
mniej zróżnicowany niż na poziomie rozszerzonym. Największe różnice obserwujemy w języku 
angielskim oraz języku francuskim.  
 

Analiza umiejętności sprawdzanych w arkuszach egzaminacyjnych pozwala wyciągnąć następujące 
wnioski na temat czynników stanowiących o szczególnym poziomie łatwości lub trudności zadań dla 
populacji gimnazjalistów przystępujących do egzaminu w 2012 roku.  

Analiza wyników egzaminu z języków obcych na poziomie podstawowym pokazuje,  
że uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu z języka rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego 
i włoskiego przedstawili dość jednorodny profil umiejętności językowych badanych w trzeciej części 
egzaminu gimnazjalnego (różnica pomiędzy średnim wynikiem uzyskanym w poszczególnych 
częściach arkusza nie przekracza 8% punktów, z wyjątkiem włoskiego, w którym uczniowie uzyskali 
wyraźnie niższe wyniki w części sprawdzającej znajomość środków językowych). Inaczej jest  
w przypadku najczęściej zdawanych języków, tj. angielskiego i niemieckiego. Tutaj zdecydowanie 
łatwiejsze dla uczniów były zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów 
pisanych, a trudniejsze zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków 
językowych.  

Uczniowie dość dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wyszukiwania 
informacji w tekstach pisanych i słuchanych, zwłaszcza jeśli informacja potrzebna do wykonania 
zadania wyrażona była w tekście i zadaniu tymi samymi lub bardzo zbliżonymi słowami. Większość 
gimnazjalistów opanowała także umiejętność rozumienia głównej myśli tekstu, określania intencji 
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autora oraz określania kontekstu sytuacyjnego, ale także w tym przypadku wynik uzyskany  
w poszczególnych zadaniach zależał od złożoności tekstu oraz zakresu środków językowych 
niezbędnych do jego wykonania. Dla osób przystępujących do egzaminu z języka rosyjskiego, 
francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego najprostszą częścią arkusza było stosowanie funkcji 
językowych. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego większość uczniów rozwiązała 
poprawnie tylko te zadania, w których sprawdzane były najbardziej podstawowe zwroty i wyrażenia, 
zwłaszcza kiedy sytuacja była opisana w języku polskim (zadanie 6.). Pozostałe zadania w tej części 
arkusza były dla nich zdecydowanie większym wyzwaniem.  

W większości języków najwięcej trudności sprawiło gimnazjalistom wskazanie poprawnych 
odpowiedzi w zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych (z wyjątkiem uczniów, 
którzy rozwiązywali zadania z języka rosyjskiego). Trudniejsze były zadania sprawdzające znajomość 
podstawowych struktur gramatycznych niż te, których rozwiązanie wymagało znajomości leksyki.  

Analiza wyników egzaminu z języków obcych na poziomie rozszerzonym wskazuje wyraźnie,  
że uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego 
uzyskali znacznie wyższe wyniki niż pozostali gimnazjaliści. W tych trzech grupach językowych 
opanowanie poszczególnych umiejętności jest też dużo bardziej wyrównane. Jedynie część arkusza 
sprawdzająca stosowanie struktur leksykalno gramatycznych, w której po raz pierwszy pojawiły się 
zadania otwarte, okazała się trudniejsza. Zadania te sprawiły trudność także uczniom, którzy 
przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dla tych trzech grup 
językowych trudne było także zadanie sprawdzające umiejętność napisania krótkiego e-maila do 
kolegi/koleżanki, niższe były też wyniki tej grupy zdających w zadaniach sprawdzających rozumienie 
ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych, wymagających na poziomie rozszerzonym znajomości 
szerszego zakresu środków językowych.  

W większości języków najłatwiejszą częścią arkusza było rozumienie tekstów pisanych  
(z wyjątkiem języka angielskiego i włoskiego, w których łatwiejsze okazało się rozumienie  
ze słuchu). Najłatwiejsze było zadanie 3., w którym zdający musieli dobrać nagłówki lub pytania  
do poszczególnych części tekstu (określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu). Znacznie 
większym wyzwaniem było zadanie 4., sprawdzające umiejętność rozpoznawania związków  
w tekście, polegające na uzupełnieniu tekstu brakującymi zdaniami. Trudność sprawiały uczniom 
przede wszystkim te luki, w których rozwiązanie wymagało przetworzenia dłuższego fragmentu tekstu 
lub zidentyfikowania zdań powiązanych ze sobą logicznie. 

Najsłabiej opanowaną umiejętnością jest stosowanie środków językowych. Większość uczniów nie 
potrafiła poprawnie uzupełnić tekstu w zadaniu 6. oraz zdań w zadaniu 7., nawet jeśli  
do wykonania zadania potrzebna była znajomość najprostszych wyrażeń lub struktur gramatycznych. 
Brak znajomości struktur leksykalno-gramatycznych zdecydowanie negatywnie wpłynął też na jakość 
wypowiedzi pisemnych gimnazjalistów, zwłaszcza w przypadku języka angielskiego, niemieckiego  
i rosyjskiego. Zdecydowanie lepsze wyniki uczniowie zwykle uzyskiwali za treść i spójność 
wypowiedzi pisemnej, natomiast wąski zakres stosowanych struktur, brak precyzji oraz duża liczba 
błędów spowodowały znacznie niższe wyniki za zakres środków językowych oraz poprawność 
środków językowych (średni wynik to ok. 40% w języku angielskim oraz ok. 30% w języku 
niemieckim i rosyjskim). Warto zwrócić uwagę, że każdy z dwóch tematów wypowiedzi pisemnej był 
wykorzystany w arkuszu z trzech różnych języków, co pozwala na bezpośrednie porównanie 
wykonania tego zadania w różnych grupach językowych. Uzyskane wyniki przedstawione w tabelach 
w częściach dotyczących każdego języka pokazują, jak bardzo zróżnicowane jest opanowanie 
umiejętności sprawdzanych w tym zadaniu. 
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Aneks 

1. Gimnazja, w których przeprowadzono egzamin gimnazjalny w kwietniu 2012 r.1 

1.1. Liczba (odsetek) gimnazjów w kraju i województwach – ogółem i z podziałem na szkoły na 
wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 100  tys. mieszkańców  

Województwo Wieś Miasto  
do 20 tys. 

Miasto 
od 20 tys. 
do 100 tys. 

Miasto 
powyżej 100 tys. Razem

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent 
dolnośląskie 135 32,45 96 23,08 81 19,47 104 25,00 416 
kujawsko-pomorskie 166 45,36 65 17,76 32 8,74 103 28,14 366 
lubelskie 290 66,67 46 10,57 66 15,17 33 7,59 435 
lubuskie 61 36,75 52 31,33 18 10,84 35 21,08 166 
łódzkie 192 49,48 35 9,02 81 20,88 80 20,62 388 
małopolskie 456 64,59 70 9,91 66 9,35 114 16,15 706 
mazowieckie 430 48,75 106 12,02 107 12,13 239 27,10 882 
opolskie 69 45,39 37 24,34 31 20,40 15 9,87 152 
podkarpackie 414 75,82 47 8,61 62 11,36 23 4,21 546 
podlaskie 91 43,75 41 19,71 38 18,27 38 18,27 208 
pomorskie 181 48,14 43 11,43 65 17,29 87 23,14 376 
śląskie 214 30,48 68 9,69 146 20,80 274 39,03 702 
świętokrzyskie 128 58,72 36 16,51 26 11,93 28 12,84 218 
warmińsko-mazurskie 124 47,69 65 25,00 35 13,46 36 13,85 260 
wielkopolskie 309 51,16 121 20,03 91 15,07 83 13,74 604 
zachodniopomorskie 93 32,98 67 23,76 53 18,79 69 24,47 282 
POLSKA 3353 49,99 995 14,84 998 14,88 1361 20,29 6707 

1.2. Liczba (odsetek) gimnazjów publicznych i niepublicznych w kraju i województwach 

Województwo Gimnazja publiczne Gimnazja niepubliczne Razem 

liczba procent liczba procent 
dolnośląskie 369 88,70 47 11,30 416 
kujawsko-pomorskie 337 92,08 29 7,92 366 
lubelskie 407 93,56 28 6,44 435 
lubuskie 149 89,76 17 10,24 166 
łódzkie 346 89,18 42 10,82 388 
małopolskie 652 92,35 54 7,65 706 
mazowieckie 767 86,96 115 13,04 882 
opolskie 143 94,08 9 5,92 152 
podkarpackie 523 95,79 23 4,21 546 
podlaskie 186 89,42 22 10,58 208 
pomorskie 333 88,56 43 11,44 376 
śląskie 637 90,74 65 9,26 702 
świętokrzyskie 202 92,66 16 7,34 218 
warmińsko-mazurskie 230 88,46 30 11,54 260 
wielkopolskie 546 90,40 58 9,60 604 
zachodniopomorskie 251 89,01 31 10,99 282 
POLSKA 6078 90,62 629 9,38 6707 

1Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące gimnazjów i gimnazjalistów odnoszą się do uczniów rozwiązujących zadania 
z arkusza GH-P1-122 z części humanistycznej. Niewielkie różnice liczebności w porównaniu z częścią matematyczno- 
-przyrodniczą wynikały m.in. z różnej liczby uczniów zwolnionych z danej części egzaminu. Nie uwzględniono szkół 
liczących mniej niż pięcioro uczniów. 
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2. Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2012 r. 

2.1. Liczba (odsetek) gimnazjalistów w kraju i województwach – ogółem i z podziałem na 
uczniów szkół na wsi oraz w miastach do 20 tys., od 20 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. 
mieszkańców  

Województwo 
Wieś Miasto 

do 20 tys. 
Miasto  

od 20 tys.  
do 100 tys. 

Miasto  
powyżej  
100 tys. Razem 

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent
dolnośląskie 5 638 20,9 6 892 25,5 6 926 25,6 7 563 28,0 27 019 
kujawsko-pomorskie 7 629 34,6 5 448 24,7 2 815 12,8 6 157 27,9 22 049 
lubelskie 11 906 49,9 3 442 14,4 5 474 22,9 3 060 12,8 23 882 
lubuskie 2 213 21,8 3 861 38,0 1 729 17,0 2 355 23,2 10 158 
łódzkie 8 701 35,2 3 494 14,2 6 958 28,2 5 541 22,4 24 694 
małopolskie 18 506 51,1 5 319 14,7 5 146 14,2 7 270 20,0 36 241 
mazowieckie 19 242 36,7 8 234 15,7 8 851 16,9 16 125 30,7 52 452 
opolskie 3 001 30,4 3 195 32,4 2 605 26,4 1 059 10,8 9 860 
podkarpackie 13 641 55,6 3 873 15,8 5 201 21,2 1 811 7,4 24 526 
podlaskie 3 986 30,6 3 054 23,5 3 209 24,7 2 757 21,2 13 006 
pomorskie 8 047 34,2 3 965 16,8 5 367 22,8 6 181 26,2 23 560 
śląskie 9 894 23,0 4 350 10,1 10 663 24,7 18 174 42,2 43 081 
świętokrzyskie 6 394 46,8 3 183 23,3 2 230 16,3 1 859 13,6 13 666 
warmińsko-mazurskie 4 675 29,8 4 900 31,2 3 175 20,3 2 936 18,7 15 686 
wielkopolskie 13 582 36,8 9 601 26,0 8 225 22,3 5 500 14,9 36 908 
zachodniopomorskie 3 392 19,8 5 142 30,1 3 955 23,2 4 587 26,9 17 076 
POLSKA 140 447 35,6 77 953 19,8 82 529 21,0 92 935 23,6 393 864 

2.2. Liczba (odsetek) uczniów gimnazjów publicznych i niepublicznych w kraju i 
województwach  

 

Województwo 
Gimnazja publiczne Gimnazja niepubliczne 

Razem 
liczba procent liczba procent 

dolnośląskie 25 870 95,8 1 149 4,2 27 019 
kujawsko-pomorskie 21 429 97,2 620 2,8 22 049 
lubelskie 23 065 96,6 817 3,4 23 882 
lubuskie 9 723 95,7 435 4,3 10 158 
łódzkie 23 644 95,7 1 050 4,3 24 694 
małopolskie 35 130 96,9 1 111 3,1 36 241 
mazowieckie 49 980 95,3 2 472 4,7 52 452 
opolskie 9 654 97,9 206 2,1 9 860 
podkarpackie 23 982 97,8 544 2,2 24 526 
podlaskie 12 510 96,2 496 3,8 13 006 
pomorskie 22 419 95,2 1 141 4,8 23 560 
śląskie 41 685 96,8 1 396 3,2 43 081 
świętokrzyskie 13 286 97,2 380 2,8 13 666 
warmińsko-mazurskie 14 606 93,1 1 080 6,9 15 686 
wielkopolskie 35 548 96,3 1 360 3,7 36 908 
zachodniopomorskie 16 469 96,4 607 3,6 17 076 
POLSKA 379 000 96,2 14 864 3,8 393 864 
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2.3. Liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego 
z grupy przedmiotów objętych egzaminem, zwolnionych z odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego w 2012 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu 
odpowiednio laureata lub finalisty, otrzymujących zaświadczenie o uzyskaniu z tej części 
egzaminu najwyższego wyniku – w kraju i województwach 

Województwo 

Finaliści lub laureaci olimpiad / laureaci konkursów 

Część humanistyczna Część matematyczno-
-przyrodnicza 

Języki obce 
 nowożytne 

liczba 
procent  

ogólnej liczby 
zdających 

liczba 
procent  

ogólnej liczby 
zdających 

liczba 
procent  

ogólnej liczby 
zdających 

dolnośląskie 47 0,17 66 0,24 23 0,09 
kujawsko-pomorskie 93 0,42 351 1,59 62 0,28 
lubelskie 83 0,35 154 0,64 86 0,36 
lubuskie 38 0,37 72 0,71 19 0,19 
łódzkie 23 0,09 60 0,24 34 0,14 
małopolskie 61 0,17 109 0,30 60 0,17 
mazowieckie 83 0,16 145 0,28 83 0,19 
opolskie 7 0,07 56 0,57 32 0,32 
podkarpackie 54 0,22 115 0,47 56 0,23 
podlaskie 148 1,14 268 2,06 218 1,68 
pomorskie 37 0,16 98 0,42 32 0,14 
śląskie 328 0,76 868 2,01 253 0,59 
świętokrzyskie 50 0,37 79 0,58 46 0,34 
warmińsko-mazurskie 91 0,58 158 1,01 70 0,45 
wielkopolskie 110 0,30 196 0,53 62 0,17 
zachodniopomorskie 36 0,21 80 0,47 45 0,26 
POLSKA 1289 0,33 2875 0,73 928 0,24 

2.4. Odsetek uczniów z dysleksją rozwojową w latach 2010-2012 w kraju i województwach1 

Województwo 2010 2011 2012 
procent procent procent 

dolnośląskie 8,5 9,0 9,9 
kujawsko-pomorskie 9,0 9,0 10,6 
lubelskie 9,4 9,4 10,6 
lubuskie 9,0 8,9 10,8 
łódzkie 9,5 9,3 11,4 
małopolskie 10,4 10,0 11,7 
mazowieckie 11,3 11,5 19,5 
opolskie  7,1 7,0 7,8 
podkarpackie 6,7 7,0 8,2 
podlaskie 8,6 8,9 10,0 
pomorskie 15,0 15,1 17,9 
śląskie 6,4 6,5 7,5 
świętokrzyskie 6,2 5,7 7,9 
warmińsko-mazurskie 9,3 9,7 11,3 
wielkopolskie 6,0 5,9 7,1 
zachodniopomorskie 9,3 9,0 11,3 
POLSKA 8,9 9,0 11,4 

1Uwzględniono uczniów rozwiązujących zadania z arkusza GH-P1-122 w części humanistycznej z zakresu języka polskiego. 
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3. Wyniki uczniów w kraju i województwach 

3.1. Średnie wyniki uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową  
w kraju i województwach – część humanistyczna (w procentach) 

 
 

Województwo 
Zakres 

język polski historia i wiedza 
o społeczeństwie 

dolnośląskie 63 60 
kujawsko-pomorskie 64 59 
lubelskie 67 61 
lubuskie 65 60 
łódzkie 65 61 
małopolskie 69 63 
mazowieckie 67 63 
opolskie 63 60 
podkarpackie 67 62 
podlaskie 64 61 
pomorskie 62 59 
śląskie 66 61 
świętokrzyskie 65 60 
warmińsko-mazurskie 62 58 
wielkopolskie 63 60 
zachodniopomorskie 62 59 
POLSKA 65 61 

 

3.2. Średnie wyniki uczniów słabowidzących i niewidomych w kraju i województwach –   
część humanistyczna (w procentach) 

 

Województwo 
Zakres 

język polski historia i wiedza 
o społeczeństwie 

dolnośląskie 53 52 
kujawsko-pomorskie 58 52 
lubelskie 55 54 
lubuskie 59 51 
łódzkie 64 57 
małopolskie 58 55 
mazowieckie 53 50 
opolskie 58 52 
podkarpackie 61 57 
podlaskie 58 60 
pomorskie 55 56 
śląskie 54 50 
świętokrzyskie 54 50 
warmińsko-mazurskie 53 56 
wielkopolskie 51 54 
zachodniopomorskie 52 56 
POLSKA 55 53 
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3.3.  Średnie wyniki uczniów słabosłyszących i niesłyszących w kraju i województwach –  
 część humanistyczna (w procentach) 

 

Województwo 
Zakres 

język polski historia i wiedza 
o społeczeństwie 

dolnośląskie 65 52 
kujawsko-pomorskie 62 50 
lubelskie 63 54 
lubuskie 72 52 
łódzkie 55 47 
małopolskie 69 53 
mazowieckie 52 44 
opolskie 73 55 
podkarpackie 72 54 
podlaskie 70 60 
pomorskie 64 51 
śląskie 62 49 
świętokrzyskie 69 52 
warmińsko-mazurskie 60 46 
wielkopolskie 62 50 
zachodniopomorskie 62 47 
POLSKA 63 50 

3.4. Średnie wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  
w kraju i województwach – część humanistyczna (w procentach) 

 

Województwo 
Zakres 

język polski historia i wiedza 
o społeczeństwie 

dolnośląskie 54 64 
kujawsko-pomorskie 57 67 
lubelskie 59 65 
lubuskie 63 67 
łódzkie 58 67 
małopolskie 54 66 
mazowieckie 56 65 
opolskie 58 66 
podkarpackie 62 67 
podlaskie 53 65 
pomorskie 54 65 
śląskie 58 67 
świętokrzyskie 54 64 
warmińsko-mazurskie 58 66 
wielkopolskie 59 66 
zachodniopomorskie 60 65 
POLSKA 57 66 
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3.5. Średnie wyniki uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową  
w kraju i województwach – część matematyczno-przyrodnicza (w procentach) 

 

Województwo 
Zakres

matematyka przedmioty  
przyrodnicze 

dolnośląskie 46 49 
kujawsko-pomorskie 46 49 
lubelskie 47 50 
lubuskie 46 49 
łódzkie 48 50 
małopolskie 50 51 
mazowieckie 50 52 
opolskie 47 49 
podkarpackie 49 51 
podlaskie 49 51 
pomorskie 47 49 
śląskie 47 50 
świętokrzyskie 46 49 
warmińsko-mazurskie 44 48 
wielkopolskie 46 49 
zachodniopomorskie 45 49 
POLSKA 47 50 

3.6.  Średnie wyniki uczniów słabowidzących i niewidomych w kraju i województwach 
 – część matematyczno-przyrodnicza (w procentach) 

Województwo 
Zakres

matematyka przedmioty  
przyrodnicze 

dolnośląskie 34 42 
kujawsko-pomorskie 36 43 
lubelskie 29 41 
lubuskie 37 44 
łódzkie 42 46 
małopolskie 37 45 
mazowieckie 35 40 
opolskie 40 49 
podkarpackie 39 46 
podlaskie 42 44 
pomorskie 37 44 
śląskie 33 39 
świętokrzyskie 35 42 
warmińsko-mazurskie 34 44 
wielkopolskie 36 41 
zachodniopomorskie 35 46 
POLSKA 36 43 
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3.7. Średnie wyniki uczniów słabosłyszących i niesłyszących w kraju i województwach 
– część matematyczno-przyrodnicza (w procentach) 

Województwo 
Zakres

matematyka przedmioty  
przyrodnicze 

dolnośląskie 39 47 
kujawsko-pomorskie 35 43 
lubelskie 40 49 
lubuskie 44 49 
łódzkie 36 43 
małopolskie 35 43 
mazowieckie 34 40 
opolskie 43 48 
podkarpackie 42 48 
podlaskie 43 49 
pomorskie 39 45 
śląskie 34 45 
świętokrzyskie 34 44 
warmińsko-mazurskie 34 42 
wielkopolskie 37 42 
zachodniopomorskie 40 44 
POLSKA 37 44 

 

 

 
3.8. Średnie wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  

w kraju i województwach – część matematyczno-przyrodnicza (w procentach) 

 

 
Województwo 

Zakres
matematyka przedmioty  

przyrodnicze 
dolnośląskie 45 56 
kujawsko-pomorskie 50 60 
lubelskie 48 58 
lubuskie 48 60 
łódzkie 49 61 
małopolskie 48 59 
mazowieckie 48 58 
opolskie 48 59 
podkarpackie 50 61 
podlaskie 44 56 
pomorskie 47 58 
śląskie 48 60 
świętokrzyskie 46 58 
warmińsko-mazurskie 50 61 
wielkopolskie 47 59 
zachodniopomorskie 47 58 
POLSKA 48 59 
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3.9.  Średnie wyniki uczniów w kraju – języki obce nowożytne – poziom podstawowy – części 
zestawu zadań (w procentach) 

 

Język obcy Ogółem Rozumienie 
ze słuchu 

Znajomość 
funkcji 

językowych 

Rozumienie 
tekstów 

pisanych 

Znajomość 
środków 

językowych 
angielski 63 71 58 68 46 
francuski 69 68 73 66 65 
hiszpański 71 67 76 73 67 
niemiecki 57 62 53 58 50 
rosyjski 65 62 70 62 64 
włoski 62 65 61 64 50 
 

 
3.10. Średnie wyniki uczniów w kraju – języki obce nowożytne – poziom rozszerzony – części 

zestawu zadań (w procentach) 
 

Język obcy Ogółem Rozumienie 
ze słuchu 

Rozumienie 
tekstów 

pisanych 

Znajomość 
środków 

językowych 
Wypowiedź 

pisemna 

angielski 46 58 55 24 45 
francuski 63 64 76 43 69 
hiszpański 69 75 81 45 74 
niemiecki 33 35 45 18 32 
rosyjski 38 43 52 24 31 
włoski 68 73 65 61 74 
 

 
 



 

 96

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa 
tel. (22) 536-65-00, fax (22) 536-65-04 
www.cke.edu.pl ckesekr@cke.edu.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 
ul. Na Stoku 49 , 80-874 Gdańsk 
tel. (58) 320-55-90, fax (58) 320-55-91 
www.oke.gda.pl komisja@oke.gda.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 
ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno 
tel. (32) 616-33-99, fax (32) 616-33-99 w.108 
www.oke.jaworzno.pl oke@oke.jaw.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 
tel. (12) 683-21-01, fax (12) 683-21-00 
www.oke.krakow.pl oke@oke.krakow.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża 
tel./fax (86) 216-44-95 
www.oke.lomza.pl sekretariat@oke.lomza.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 
ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź 
tel. (42) 634-91-33, fax (42) 634-91-54 
www.komisja.pl komisja@komisja.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań 
tel. (61) 854-01-60, fax (61) 852-14-41 
www.oke.poznan.pl sekretariat@oke.poznan.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa 
tel. (22) 457-03-35, fax (22) 457-03-45 
www.oke.waw.pl info@oke.waw.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu 
ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
tel. (71) 785-18-52, fax (71) 785-18-73 
www.oke.wroc.pl sekret@oke.wroc.pl 


