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Egzamin maturalny w maju 2013 roku 
 
1. Organizacja egzaminów 
Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w 2013 r. pisemne oraz ustne egzaminy maturalne odbywały się od 7 do 28 
maja. Osoby, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do ustnych lub pisemnych egzaminów 
maturalnych w maju, zdawały egzamin w terminie dodatkowym – od 3 do 19 czerwca, natomiast te, 
które nie zdały jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej, a podeszły do wszystkich egzaminów 
obowiązkowych, mogły przystąpić w sesji poprawkowej: do egzaminów pisemnych  
– 27 sierpnia, a egzaminów ustnych – od 26 do 30 sierpnia.  
 

Struktura tegorocznego egzaminu była taka sama, jak w roku ubiegłym. Aby uzyskać świadectwo 
dojrzałości, maturzyści musieli zdać (otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) 
egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka 
polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki oraz egzaminy ustne z języka polskiego 
i języka obcego nowożytnego. Uczniowie szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych 
musieli zdawać egzamin ze swojego języka narodowego jako czwartego przedmiotu obowiązkowego. 
Pozostałe przedmioty wymienione 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 publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, 
ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, mogły być zdawane tylko jako przedmioty dodatkowe albo 
na poziomie podstawowym, albo rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych również jako 
obowiązkowe, do których zdający mogli przystąpić na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznych 
w przypadku języków obcych. 
 

Na tegoroczną maturę przygotowano 268 rodzajów arkuszy egzaminacyjnych oraz 41 rodzajów 
nagrań na płytach CD dla zdających egzaminy z języków obcych nowożytnych, z wiedzy o tańcu, 
historii muzyki i informatyki. 
 

Prace egzaminacyjne sprawdzali przeszkoleni egzaminatorzy, zapisani w ewidencji egzaminatorów 
okręgowych komisji egzaminacyjnych, stosując kryteria oceniania odpowiedzi ustalone w Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku do sprawdzania 1 503 192 arkuszy powołano 31 266 
egzaminatorów, którzy pracowali w 1 472 zespołach.  
 

Unieważniono 654 egzaminów, w tym z powodu naruszenia procedur przeprowadzania egzaminu 212 
prac, a z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań – 442. Maturzyści, którym unieważniono 
egzaminy, nie mogli przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu. Będą mogli poprawiać je dopiero za 
rok. Rozdanie świadectw dojrzałości odbyło się w szkołach 28 czerwca. 
 

Egzaminy maturalne w sesji majowej przebiegały w całym kraju bez większych zakłóceń i zgodnie 
z harmonogramem.  
 
2. Informacja o populacji zdających 

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się 
o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci stanowili 96% (314 485) wszystkich zdających, 
a pozostali (12 117) to absolwenci z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpili również absolwenci, 
którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik 
egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. 
 

Do egzaminu przystąpiło 200 298 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, 98 267 
absolwentów techników, 6 785 absolwentów liceów profilowanych, 7 078 absolwentów liceów 
uzupełniających oraz 2 057 zdających, którzy ukończyli technika uzupełniające.  
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Na Wykresie 1. przedstawiono procentowy udział absolwentów różnych typów szkół, którzy zdawali 
egzamin maturalny w 2013 roku. 
 
 

 
Wykres 1. Odsetek zdających egzamin maturalny w poszczególnych typach szkół 
 

3. Informacja o wyborach przedmiotów egzaminacyjnych 
 

3.1. Wybór przedmiotów obowiązkowych 
 

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin na poziomie 
podstawowym z następujących przedmiotów: języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki (tylko 
pisemny) i wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, 
hiszpański, włoski – egzamin ustny i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym 
na egzaminie był język angielski (por. Wykres 2.). 
 

 

 
Wykres 2. Wybór języków obcych nowożytnych jako przedmiotów obowiązkowych 
 

Język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawało 292 927 osób, język niemiecki – 39 227, język 
rosyjski – 11 421, język francuski – 2 388, język hiszpański – 1 195, język włoski – 593 osób. 
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3.2. Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu zdawania egzaminu 
 

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych były zdawane na wybranym poziomie – albo podstawowym, 
albo rozszerzonym. Do poziomu rozszerzonego można było także przystąpić z przedmiotów 
obowiązkowych. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 34 770 
osoby (około 10% wszystkich zdających). Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie 
rozszerzonym zdecydowało się 58 383 maturzystów (około 17% wszystkich przystępujących  
do egzaminu). Spośród przedmiotów przedstawionych na Wykresie 3. największą popularnością 
wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii (74 023 osoby), biologii (66 221 osób) oraz wiedzy 
o społeczeństwie (48 475 osoby).  
 

 
 

Wykres 3. Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu egzaminu  
 
Również języki obce nowożytne mogły być zdawane jako przedmioty dodatkowe na poziomie 
podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Na Wykresie 4. przedstawiono wybory języków 
obcych w 2013 r. jako przedmiotów dodatkowych z uwzględnieniem poziomu podstawowego 
i rozszerzonego. 
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Wykres 4. Wybór języków obcych nowożytnych jako przedmiotów dodatkowych 
 

Przedmioty zdawane jako dodatkowo wybrane nie miały progu zaliczenia. Od roku szkolnego 
2009/2010 można przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. 
 

Informacje o wyborze poziomu egzaminów z pozostałych przedmiotów zostały podane w poniższej 
tabeli. 
 
Tabela 1. Wybór poziomów egzaminów z pozostałych przedmiotów  
 

Przedmiot Liczba zdających 
Ogółem Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Filozofia 579 238 341 
Historia muzyki 364 225 139 
Wiedza o tańcu 79 45 34 
Język łaciński i kultura 
antyczna 192 100 92 
Język białoruski 245 231 14  

(w tym 13 olimpijczyków) 
Język litewski 29 29 - 
Język ukraiński 104 90 14 
Język kaszubski 41 25 8 

 
Wybory przedmiotów dodatkowych były podyktowane najczęściej wymaganiami rekrutacyjnymi 
wyższych uczelni.  
 
Najwięcej osób zdecydowało się przystąpić tylko do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 
(103 676; 32,1% zdających). Jeden przedmiot dodatkowy wybrały 83 067 osób (25,72% zdających), 
a 213 osób (0.07% zdających) przystąpiło do egzaminów z sześciu przedmiotów dodatkowych. 
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4. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 roku 
 
4.1. Zdawalność egzaminu maturalnego 
Spośród absolwentów z 2013 r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, 
świadectwo dojrzałości uzyskało 81% zdających (por. Tabele 2. i 3.). 
 
Tabela 2. Zdawalność egzaminu w kraju (maj 2013 r.) 

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych 314 485 100% 
w tym: 
osób, które zdały egzamin 255 057 81% 
osób, które miały prawo przystąpienia do egzaminu 
poprawkowego w sierpniu 2013 roku 40 351 13% 
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż 
jednego przedmiotu 19 077 6% 

 
Tabela 3. Zdawalność egzaminu w województwach (maj 2013 r.) 

 Absolwenci z 2013 r. 

Województwo Liczba zdających Odsetek sukcesów 

dolnośląskie 34 109 81% 
kujawsko-pomorskie 35 041 82% 
lubelskie 71 159 82% 
lubuskie 23 251 81% 
łódzkie 31 680 80% 
małopolskie 47 482 81% 
mazowieckie 44 222 81% 
opolskie 27 541 81% 
podkarpackie 34 109 81% 
podlaskie 35 041 81% 
pomorskie 71 159 82% 
śląskie 23 251 82% 
świętokrzyskie 31 680 81% 
warmińsko-mazurskie 47 482 80% 
wielkopolskie 44 222 81% 
zachodniopomorskie 27 541 81% 

 
Zdawalność egzaminu była różna w różnych typach szkół. Odsetek zdających, którzy otrzymali 
świadectwo w różnych typach szkół, przedstawia Wykres 5. 
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Wykres 5. Zdawalność egzaminu maturalnego w różnych typach szkół  
 

 
Wykres 6. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych i niepublicznych 

 
Różnica między zdawalnością w szkołach publicznych i niepublicznych jest spowodowana dużym 
odsetkiem wśród szkół niepublicznych – uzupełniających szkół dla dorosłych, które statystycznie 
uzyskują niższe wyniki (por. Wykres 6.).  

 
Spośród maturzystów 12,8% nie zdało jednego z pięciu obowiązkowych egzaminów. Te osoby miały 
prawo do zdawania tego egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu tego roku, natomiast 0,4% 
zdających nie zdało czterech egzaminów obowiązkowych (por. Wykres 7.). 
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Wykres 7. Podział maturzystów ze względu na liczbę niezdanych egzaminów (pisemnych i ustnych) 
 

 
Wykres 8. Udział procentowy niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych  
 
Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, najwięcej (44 020 osób) nie zdało 
egzaminu z matematyki. 3 155 osób nie zdało egzaminu z języka polskiego. 

81,1% 

12,8% 

4,1% 
1,5% 

0,4% 

wszystkie obowiązkowe zdane

jeden obowiązkowy niezdany

dwa obowiązkowe niezdane

trzy obowiązkowe niezdane

cztery obowiązkowe niezdane

12% 

4% 

19% 

14% 

51% 
język polski - pisemny

język polski - ustny

język obcy obowiązkowy - pisemny

język obcy obowiązkowy - ustny

matematyka



 12 

Na Wykresach 9. i 10. przedstawiono zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 
odpowiednio w części pisemnej oraz w części ustnej. 

 
Wykres 9. Zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych – egzamin pisemny 
 

 
Wykres 10. Zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych – egzamin ustny 
 

Obowiązkowy egzamin w części ustnej jest przeprowadzany z języka polskiego, języków obcych 
nowożytnych oraz z języków mniejszości narodowych. Dla tych egzaminów nie określa się poziomu. 
Ta część egzaminu maturalnego jest oceniana w szkole przez dwuosobowe zespoły egzaminatorów. 
W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku prowadził zajęcia z danego 
przedmiotu, a jeden z członków zespołu musi być zatrudniony w innej szkole.  
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4.2. Średnie wyniki egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów 
 

Średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów były zróżnicowane. Z egzaminów 
pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdający uzyskali wyniki w granicach 36%–78% 
maksymalnej liczby punktów. Najwyższe wyniki uzyskali maturzyści z języków ojczystych 
mniejszości narodowych. Dla większości przedmiotów wynik na poziomie rozszerzonym jest wyższy 
niż na poziomie podstawowym, co świadczy o dobrej ocenie swoich możliwości i świadomym 
wyborze poziomu egzaminu. 
 

 
Wykres 11. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów – egzamin pisemny 
 

44% 

40% 

42% 

38% 

38% 

53% 

56% 

47% 

46% 

68% 

67% 

76% 

78% 

66% 

72% 

63% 

58% 

55% 

61% 

76% 

77% 

55% 

43% 

36% 

50% 

56% 

62% 

47% 

47% 

54% 

65% 

55% 

56% 

67% 

98% 

72% 

69% 

74% 

73% 

69% 

63% 

79% 

90% 

79% 

54% 

42% 

35% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

biologia

chemia

filozofia

fizyka i astronomia

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

informatyka

język angielski

język białoruski

język francuski

język hiszpański

język kaszubski

język litewski

język łaciński i kultura antyczna

język niemiecki

język polski

język rosyjski

język ukraiński

język włoski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

podstawowy rozszerzony



 14 

 
Wykres 12. Średnie wyniki – egzamin ustny 
 
Informacje szczegółowe o wynikach egzaminów z poszczególnych przedmiotów znajdują się 
w dalszej części tej publikacji. Określenia: łatwość, wskaźnik łatwości, współczynnik łatwości, poziom 
wykonania zadania, rozwiązywalność są używane zamiennie. 
 
Egzamin maturalny w sierpniu 2013 roku 
 
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2013 roku mogli przystąpić maturzyści, 
którzy podeszli do wszystkich egzaminów obowiązkowych, tj. dwóch ustnych i trzech pisemnych 
z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, a jednego z nich nie zdali. 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu maturalnego w sierpniu 2013 r. w różnych typach szkół – tegoroczni 
absolwenci 
 

 Typ szkoły Liczba 
zdających 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 
Odsetek 

sukcesów 
licea 
ogólnokształcące 13728 8442 61% 

licea profilowane 1633 831 51% 

technika 17474 9916 57% 

licea uzupełniające 2081 881 42% 
technika 
uzupełniające 567 252 44% 
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Tabela 5. Wyniki pisemnego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w sierpniu 2013 r.  
– tegoroczni absolwenci  

 

Przedmiot Liczba 
przystępujących 

Liczba zdających, 
którzy otrzymali 

świadectwo 
dojrzałości 

Odsetek sukcesów 

matematyka 23846 11574 49% 
język polski 3095 2230 72% 
język angielski 3487 2391 69% 
język niemiecki 681 609 89% 
język francuski 8 6 75% 
język rosyjski 134 86 64% 
język hiszpański 3 3 100% 
język włoski   2   2    100% 

 
W roku szkolnym 2012/2013 po sesji egzaminacyjnej w maju i czerwcu uprawnionych do zdawania 
poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu było 35 483 tegorocznych absolwentów, czyli 11% 
zdających. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 42 440 maturzystów, świadectwo dojrzałości 
otrzymało 22719 osób, czyli 57%. 
 
 
Tabela 6. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, czerwcu 

i sierpniu br. 
 
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych 315 354 100% 
w tym: 
osób, które zdały egzamin maturalny 276 010 88% 
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego  39 344 12% 

 
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2013 r. po egzaminie w maju, czerwcu i sierpniu wyniosła 88%. 
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JĘZYK POLSKI 
 
Język polski jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym zdawany był w roku 2013 
przez wszystkich maturzystów, natomiast do poziomu rozszerzonego przystąpili tylko ci, którzy 
wcześniej rozwiązali arkusz dla poziomu podstawowego oraz zadeklarowali wolę przystąpienia 
do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym odbył się 7 maja, 
natomiast na poziomie rozszerzonym – 10 maja. Egzamin ustny odbywał się w dniach 7 – 28 maja, 
według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  
 
Egzamin pisemny 
 
1. Opis arkuszy 

 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym zawierał trzy zadania – jedno  
– sprawdzające rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego i dwa (do wyboru) sprawdzające odbiór 
tekstu literackiego i umiejętność tworzenia własnego tekstu. Do zadań dołączone były teksty. 
 
Część I 
Podstawą do sprawdzenia rozumienia tekstu nieliterackiego był wstęp do książki Tomasza Rożka, 
Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi – Świat w 44 zerach. Ułożono do niego 14 zadań dotyczących 
treści artykułu, jego struktury, języka i stylu oraz komunikacji. 
 
Za rozwiązanie zadań z tej części zdający mógł uzyskać 20 punktów.  
 
Część II 
Tematy sprawdzające umiejętność tworzenia własnego tekstu odnosiły się do tekstów literackich Elizy 
Orzeszkowej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Stefana Żeromskiego.  
 
Temat 1. Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli 

Elizy Orzeszkowej Gloria victis i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Mazowsze.  
W analizie zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach. 

 

Temat 2. Co o autorytecie pisał w Przedwiośniu Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę  
w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek 
bohaterów do autorytetów. 

 
Za napisanie wypracowania zdający mógł uzyskać 50 punktów. 
 
Maksymalny wynik za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosi 70 punktów. 
 
1.1. Poziom rozszerzony 
Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawierał dwa zadania 
sprawdzające umiejętność interpretacji tekstu literackiego i umiejętność tworzenia własnego tekstu. 
Tematy wypracowań (do wyboru przez zdającego) dotyczyły utworów autorów wskazanych 
w Informatorze maturalnym (Zbigniew Herbert) oraz autorów niewymienionych w Informatorze 
(Homer, Umberto Eco, Melchior Wańkowicz), których teksty utrzymane są w omawianej w szkole 
konwencji literackiej.  
 
Temat 1. Porównaj wizerunki Aresa i sposoby oraz cele ukazania tej postaci we fragmentach eposu  

Homera Iliada i eseju Zbigniewa Herberta Olimpijski generał.  
 

Temat 2. Biblioteka i jej użytkownicy. Analizując i interpretując fragmenty prozy Umberto Eco Imię 
róży i Melchiora Wańkowicza Ziele na kraterze, porównaj przedstawione literackie obrazy 
i sposoby ich kreacji. 

Za napisanie wypracowania zdający mógł uzyskać 40 punktów. 
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2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 

 

 
 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe  
Odsetek 

sukcesów 

329 043 0 100 56 55 16 96 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 

Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół 
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół 

Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących i dla tych 
zdających egzamin był umiarkowanie trudny. Dla absolwentów pozostałych typów szkół arkusz 
dla poziomu podstawowego okazał się trudny. 

Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 

Nr zad. Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu 

1. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie funkcji zabiegu 
językowego. 0,86 0,33 

2. Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu; 
przetwarzanie informacji. 0,98 0,15 

3. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznawanie i nazywanie środków 
językowych. 0,84 0,26 

4. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznawanie charakterystycznych 
cech stylu i języka tekstu, nazywanie 
środków językowych. 

0,42 0,52 

5. Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie sensu zastosowanego 
przeciwstawienia. 0,49 0,39 

6. Korzystanie 
z informacji Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 0,75 0,36 

7. Korzystanie 
z informacji Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 0,71 0,37 

8. Korzystanie 
z informacji Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 0,57 0,27 

9. Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. 
Stosowanie charakterystycznych cech 
języka tekstu do rozwiązania problemu. 

0,70 0,22 

10. Korzystanie 
z informacji Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. 0,78 0,38 

11. Korzystanie 
z informacji 

Odtworzenie informacji sformułowanej 
wprost. 0,88 0,20 
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12. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej 
tekstu. 0,62 0,27 

13. Korzystanie 
z informacji Odróżnianie informacji od opinii. 0,67 0,19 

14. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznawanie charakterystycznych 
cech stylu i języka tekstu. 0,61 0,40 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

Tr
eś

ć Tworzenie 
informacji 

Rozpoznanie problematyki utworu; 
odczytanie treści dosłownych i ukrytych 
utworu; rozpoznanie znaków i symboli 
kulturowych;  
rozpoznanie tematów, wątków, motywów; 
wykorzystanie w odczytaniu sensu 
utworu miejsc znaczących;  
dostrzeżenie najistotniejszych 
zagadnień utworu; 
sproblematyzowanie odczytania tekstu; 
podsumowanie obserwacji 
analitycznych;  
wskazanie kontekstów utworu 
i wykorzystanie ich w interpretacji. 

0,45 0,86 

K
om

po
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Napisanie tekstu uporządkowanego, 
spójnego, zgodnie z zasadami jego 
organizacji. 

0,55 0,75 

St
yl

 Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi. 0,56 0,71 

Ję
zy

k Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 0,52 0,80 

Za
pi

s Tworzenie 
informacji 

Stosowanie zasad ortografii 
i interpunkcji. 0,51 0,46 

 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–24 4 
2 25–33 7 
3 34–41 12 
4 42–50 17 
5 51–57 20 
6 58–66 17 
7 67–73 12 
8 74–81 7 
9 82–100 4 

 

Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Wyniki egzaminu w 2013 r. są porównywalne z wynikami ubiegłorocznymi. 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 

 
 

Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

34 770 0 100 63 63 17 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
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Podobnie jak w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym absolwenci liceów 
ogólnokształcących uzyskali najwyższe wyniki. 
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

 
Obszar 

standardów Sprawdzana umiejętność 
Poziom 

wykonania 
zadania 

Moc 
różnicująca 

Treść Tworzenie 
informacji 

Rozpoznanie tematów, motywów, 
wątków;  
rozpoznanie bohaterów i sposobów ich 
kreowania w utworze; 
rozpoznanie cech wspólnych 
wskazanych utworów; 
rozpoznanie konwencji literackiej 
utworów;  
odczytanie treści dosłownych i ukrytych 
utworów;  
rozpoznanie nadawcy i odbiorcy oraz 
sposobów ich kreowania w utworze;  
wskazanie tradycji literackiej; 
określenie podstawowych 
wyznaczników poetyki utworu;  
wskazanie związków między różnymi 
warstwami utworu;  
wskazanie środków językowych 
decydujących o swoistości wypowiedzi 
indywidualnej;  
dostrzeżenie struktury artystycznej 
utworu; 
podsumowanie obserwacji 
analitycznych,  
sformułowanie wniosków;  
sproblematyzowanie odczytania 
tekstów;  
zinterpretowanie utworów na podstawie 
analizy;  
zastosowanie podstawowych pojęć 
z zakresu poetyki, teorii literatury  
i nauki o języku;  
zredagowanie własnej wypowiedzi 
zgodnie z cechami gatunku i 
zamierzoną funkcją (interpretacja 
porównawcza). 

0,58 0,93 

K
om

po
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Napisanie tekstu uporządkowanego, 
spójnego, nadanie mu właściwego 
kształtu graficznego, zredagowanie 
wypowiedzi zgodnie z cechami gatunku 
i zamierzoną funkcją tekstu. 

0,76 0,62 

St
yl

 Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi. 0,71 0,56 
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Ję
zy

k Tworzenie 
informacji 

Pisanie językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 0,72 0,69 

Za
pi

s Tworzenie 
informacji 

Stosowanie zasad ortografii 
i interpunkcji. 0,57 0,36 

 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–30 4 
2 31–40 7 
3 41–48 12 
4 49–55 17 
5 56–65 20 
6 66–73 17 
7 74–80 12 
8 81–88 7 
9 89–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Wyniki egzaminu w 2013 r. były porównywalne z wynikami ubiegłorocznymi. 
 
 
Egzamin ustny 
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: 
a) wypowiedzi zdającego na wybrany temat, 
b) rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej prezentacji tematu 

i bibliografii. 
Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa 
z egzaminatorami około 10 minut). 
Egzamin w części pierwszej sprawdza umiejętność mówienia, wiedzę w zakresie wyznaczonym przez 
temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych. W części drugiej – rozumienie 
pytań zadawanych zdającemu, formułowania przez niego odpowiedzi, obrony własnego stanowiska, 
znajomość bibliografii, którą zdający wykorzystał do przygotowania tematu. W obu częściach 
egzaminu sprawdza się i ocenia sprawność oraz poprawność językową maturzysty. 
Za egzamin można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
Warunkiem zdania egzaminu ustnego było uzyskanie co najmniej 6 punktów z 20 możliwych 
do zdobycia.  
 
Tabela 7. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

319 932 0 100 75 75 25 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

Egzamin zdało 99% absolwentów. 
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Komentarz  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2013 roku sprawdzał 
następujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, odbiór tekstu literackiego oraz 
tworzenie tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.  
 

Maturzysta powinien rozumieć treść czytanego tekstu nieliterackiego, jego kompozycję, język 
(znaczenia dosłowne i przenośne, zabarwienie emocjonalne słów, związki wyrazowe), sytuację 
komunikacyjną, w jakiej tekst funkcjonuje, oraz to, jak język i struktura tekstu służą wyrażeniu treści.  
Wymienione umiejętności są podstawą w tworzeniu tekstu własnego, czyli drugiej części egzaminu, 
w której zadaniem maturzysty jest odczytać tekst literacki i w odniesieniu do niego napisać 
wypracowanie poprawne pod względem kompozycyjnym i językowym. 
 
Część 1. 
Zadania zamieszczone w pierwszej części arkusza sprawdzały stopień opanowania przez maturzystów 
umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego. Zdający dobrze poradzili sobie 
z odczytaniem sensu fragmentu tekstu (zadanie 2., 7., 10.), a zadania związane z wyszukiwaniem 
informacji w tekście, rozumieniem fragmentu tekstu (akapitu) były dla zdających umiarkowanie 
trudne. Trudności z odpowiedzią pojawiły się w zadaniu 5., w którym należało wyjaśnij sens dwóch 
wyrażeń przyimkowych użytych w zdaniach: Świat przyszłości […] będzie światem dostosowanym 
przez człowieka do człowieka. Tylko czy w ostatecznym rachunku dla człowieka? Maturzyści lepiej 
radzili sobie z wyjaśnieniem sformułowania „dla człowieka”.  
 

Trudniejsze dla maturzystów były zadania sprawdzające znajomość zagadnień z zakresu kształcenia 
językowego. W zadaniu 4. (poziom wykonania zadania 0,42) należało nazwać dwa zabiegi językowe, 
za pomocą których zabiegów językowych autor wyraził wątpliwości związane z niektórymi sądami 
prezentowanymi w akapicie oraz podać po jednym przykładzie. Większość zdających nie potrafiła 
nazwać zabiegu językowego lub wskazywane przykłady nie odzwierciedlały wymaganej wątpliwości 
związanej w prezentowanymi sądami.  
 

Średnio trudne dla zdających były zadania sprawdzające rozumienie kompozycji i jej funkcjonalności. 
Widać to szczególnie w rozwiązaniach zadania 12. (poziom wykonania zadania 0,62), w którym 
maturzyści zobowiązani byli do określenia relacji między akapitem 5. i 6. w tekście. Aby udzielić 
poprawnej odpowiedzi, należało zauważyć, że w akapicie 5. przedstawione są problemy natury 
etycznej wynikające z postępu technicznego, a w akapicie 6. pytania o odpowiedzialność 
badaczy/naukowców związaną z tymi problemami. Najczęściej popełnianym błędem było omawianie 
treści akapitu zamiast określenie jego funkcji w tekście. Niedostatki w rozumieniu struktury tekstu 
potwierdzają wyniki zadania 14. (poziom wykonania zadania 0,61), w którym należało rozpoznać styl 
tekstu oraz wskazać dwie jego cechy. O ile pierwszą cześć zadania zdający rozwiązali  
w przeważającej części poprawnie – wskazywali styl popularnonaukowy, to dużo problemów sprawiło 
im określenie dwóch właściwości stylu, którym posłużył się autor. Świadczy to o niefunkcjonalności 
nabytej w toku kształcenia wiedzy. 
 
Część 2. 
W tej części maturzyści byli zobowiązani do napisania wypracowania na wybrany temat w związku 
z tekstem literackim podanym w arkuszu. Zdający mieli stworzyć tekst własny, analizując 
i interpretując fragment utworu oraz nadając mu poprawny kształt językowy i kompozycyjny. 
 

Temat 1. Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli 
Elizy Orzeszkowej Gloria victis i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Mazowsze. W analizie 
zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach wybrało 25% zdających.  
 

Aby porównać obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci w obu utworach, musieli wskazać 
zasadę zestawienia tekstów (podobieństwa, np. oba teksty podejmują podobny problem – walka, 
poświęcenie w historii narodu, analogiczny zabieg – antropomorfizacja przyrody, natura jako świadek 
historii; różnice – czas powstania utworów, forma: proza-liryka). W zdecydowanej większości prac 
zdający dobrze poradzili sobie ze wstępnym rozpoznaniem tekstów i ich kontekstem historycznym.  
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Równie dobrze zdający rozpoznali osoby mówiące w obu tekstach: przyrodę jako trzecioosobowego 
narratora i świadka wydarzeń w Gloria victis oraz pierwszoosobową postać mówiącą, żołnierza, 
uczestnika wydarzeń w Mazowszu.  
 

Znacznie gorzej zdający poradzili sobie ze wskazaniem symboliki w obu utworach (sporadycznie 
przywoływano sakralizację, motyw ofiary, męczeństwa, krzyża, mogiły w przypadku noweli 
Orzeszkowej, czy topos Polski jako grobu pokoleń, areny dziejów oraz apokaliptyczny obraz zagłady 
w wierszu Baczyńskiego), w ich rozumieniu tekstów przeważało odczytanie dosłowne. Przejawiało się 
to w wiernym relacjonowaniu, niekiedy wręcz streszczaniu utworów. W niewielkim stopniu także 
odczytano uwznioślenie i patos charakterystyczny dla pierwszego tekstu, a w drugim – cykliczność 
dziejów narodu. Ponadto nie wszyscy właściwie połączyli teksty z wydarzeniami historycznymi, do 
których się one odnosiły. 
 

W zakresie refleksji na temat pamięci zdający właściwie wskazali obecny w obu tekstach moralny 
imperatyw głoszenia chwały bohaterom, przekazywania pamięci, eksponowania moralnego 
zwycięstwa mimo klęski militarnej, tragizmu losu Polaków. 
 

Na pisanie tematu 2.: Co o autorytecie pisał w Przedwiośniu Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał 
rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów 
do autorytetów zdecydowało się 75% zdających.  
 

Analiza wypracowań pokazała, że zdający słabo znają tekst powieści S. Żeromskiego, czego 
dowodem są liczne błędy rzeczowe np. w nazwisku jednego z bohaterów przytoczonego fragmentu 
(pojawiały się wersje: Gajowski, Gajowy, Gajos). Przede wszystkim zdecydowana większość 
abiturientów nie umiejscowiła sceny w utworze, nie przedstawiła szerszego tła prowadzonych przez 
bohaterów rozmów. Opinie o autorytetach ograniczały się do zrelacjonowania, niekiedy wręcz 
streszczenia, opowiedzianych przez Szymona Gajowca historii dawnych bohaterów. W niewielkim 
stopniu dokonano ich charakterystyki, wskazując cechy osobowości i charakter postaci. Dość 
enigmatycznie pisano także o roli autorytetów w życiu, raczej posiłkując się swoimi wyobrażeniami  
i opiniami niż tekstem literackim. 
 

Dużo problemów sprawiło także zidentyfikowanie stosunku Szymona Gajowca do autorytetów, często 
zdający nie przywoływali poglądów bohatera. Znacznie lepiej zdający poradzili sobie ze wskazaniem, 
w jaki sposób do autorytetów odnosił się Cezary Baryka. Podkreślali przede wszystkim dystans, 
nieufność, odrzucenie oraz niezrozumienie potrzeby posiadania autorytetów. 
 

W przypadku obu tematów maturzyści mieli kłopoty ze sformułowaniem podsumowania własnych 
obserwacji analitycznych, co wymaga umiejętności wnioskowania i syntezowania.  
Poziom wykonania zadania rozwinięcia tematu na poziomie podstawowym dla zadania 1. – 0,45, 
natomiast dla zadania 2. – 0,43 oznacza, że były one trudne. Poziom wykonania zadania całego 
egzaminu na poziomie podstawowym wynosił 0,45.  
 

Maturzyści zdający język polski na poziomie rozszerzonym (egzamin przeprowadzany jest na takich 
samych zasadach, co inne przedmioty dodatkowo wybrane, czyli jest nieobligatoryjny i nie ma progu 
zaliczenia) otrzymali dwa tematy do wyboru.  
 

Temat 1. Porównaj wizerunki Aresa i sposoby oraz cele ukazania tej postaci we fragmentach eposu 
Homera Iliada i eseju Zbigniewa Herberta Olimpijski generał.  
 

Temat wymagał przeprowadzenia analizy porównawczej dwóch tekstów poetyckich – antycznego 
eposu i współczesnego eseju. Odwoływał się do reinterpretacji mitologii greckiej, wskazania  
i omówienia przyjętych konwencji oraz określenia różnych funkcji mówienia o Aresie. 
Zdający dobrze poradzili sobie z przedstawieniem wizerunków Aresa w obu tekstach, natomiast 
sposób ukazania obu postaci (np. wskazanie patosu, heroizacji i hiperbolizacji w Iliadzie, ironia, 
kontrast, interpretacja końcowej metafory w Olimpijskim generale) sprawiły im dużo problemów. 
Niezbyt dobrze poradzili sobie także z celami ukazania postaci, był to aspekt najczęściej w pracach 
pomijany. 
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Temat 2. – Biblioteka i jej użytkownicy. Analizując i interpretując fragmenty prozy Umberto Eco Imię 
róży i Melchiora Wańkowicza Ziele na kraterze, porównaj przedstawione literackie obrazy i sposoby 
ich kreacji – wybrało 50% zdających egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie 
rozszerzonym. Temat zobowiązywał piszących do ukazania biblioteki jako odrębnego świata (miejsca 
szczególnego), refleksji o wartościach, które kryją książki, charakterystyki użytkowników bibliotek 
oraz sposobu kreacji literackiej. Maturzystom problemy sprawiło dookreślenie sposobu kreacji 
bibliotek, odczytania jego symbolicznych znaczeń, wskazanie i wyjaśnienie symboliki oraz metafory 
ludzkiego losu, roli estetyzmu w opisie oraz sposobu wartościowania poprzez język. 
 

Analiza jakościowa zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym pozwala 
stwierdzić, że problemy maturzystów najczęściej wynikają z nieumiejętności analizowania epiki 
prozatorskiej, niewielkiej wiedzy o rodzajach i gatunkach literackich, braku umiejętności 
odczytywania znaczeń przenośnych, skomponowania uporządkowanej wypowiedzi na wskazany 
temat oraz niskiej sprawności językowej (niepokojąca jest postępująca kolokwializacja języka). 
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HISTORIA 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie podstawowym zawierał 31 zadań, w tym zadania 
złożone z dwóch, trzech, a nawet sześciu części, w których poszczególne części badały różne 
umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. 
Zadania otwarte i zamknięte uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz 
historię kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności poprzez średniowiecze, 
czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku. W arkuszu wykorzystano różnorodne źródła 
wiedzy historycznej. 
 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie rozszerzonym składał się z trzech części. 
 

Część I to test sprawdzający wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań 
egzaminacyjnych z historii, głównie dla poziomu podstawowego. Zadania otwarte i zamknięte 
uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni 
wszystkich epok historycznych od starożytności poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX 
aż do końca XX wieku. 
 

Część II i część III zatytułowano Żołnierze i dowódcy w konfliktach zbrojnych od starożytności 
do XX w. Wszystkie zadania w części II i III arkusza sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane 
w standardach dla poziomu rozszerzonego. Zdający wykonywał polecenia do zamieszczonych 
w arkuszu źródeł wiedzy historycznej i pisał wypracowanie na jeden z dwóch tematów: 
 

Temat 1. Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj i oceń 
działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w. 

Temat 2. Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną*. Scharakteryzuj udział żołnierzy 
polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu 
zbrojnego na kształt niepodległej Polski. 
* W. Broniewski, Monte Cassino, [w:] tenże, Wiersze i poematy, Warszawa 1978, s. 188. 

 
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 50 punktów; w tym za część I arkusza – 20 punktów, za część II – 10 punktów i za część 
III – 20 punktów. 
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2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
9 360 5 99 52 53 16 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 

 
Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
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Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie podstawowym okazał się umiarkowanie trudny dla 
absolwentów liceów ogólnokształcących. Natomiast dla absolwentów pozostałych typów szkół 
egzamin był trudny. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.A Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie starożytnego porządku 
architektonicznego. 0,44 0,40 

1.B Korzystanie 
z informacji 

Wskazanie charakterystycznych cech kolumn 
porządku architektonicznego. 0,30 0,41 

2.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji z tekstu o przyczynach 
podboju Grecji. 0,74 0,33 

2.B Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji z tekstu – wskazanie 
polis. 0,46 0,20 

2.C Korzystanie 
z informacji Usytuowanie wydarzeń w przestrzeni. 0,46 0,41 

2.D Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość postaci historycznej – twórcy 
imperium starożytnego. 0,72 0,52 

3. Korzystanie 
z informacji 

Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń 
historycznych ze starożytności. 0,51 0,40 

4.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji z tekstu – podanie 
nazwy uroczystości. 0,20 0,39 

4.B Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji z tekstu – rozpoznanie 
faktów z dziejów starożytnego Rzymu. 0,68 0,51 

5. Tworzenie 
informacji 

Krytyczna analiza tekstu – ocena prawdziwości 
sformułowanych zdań dotyczących kontaktów 
gospodarczych między krajami 
w starożytności. 

0,69 0,40 

6. Korzystanie 
z informacji 

Usytuowanie państwa bizantyjskiego w czasie 
i przestrzeni. 0,30 0,36 

7. Korzystanie 
z informacji Wskazanie charakterystycznych cech antyku. 0,48 0,30 

8.A Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji ze źródeł – wyszukanie 
informacji w tekście. 0,53 0,52 

8.B Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania 
postaci. 0,52 0,61 

8.C Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość postaci pierwszego cesarza 
rzymskiego w średniowiecznej Europie. 0,49 0,49 

9. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość władców Polski i ich dokonań. 0,59 0,62 

10.A Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji w źródle – wyszukanie 
przyczyn wydarzenia. 0,45 0,39 

10.B Wiadomości 
i rozumienie Znajomość władców Polski i ich dokonań. 0,48 0,34 

10.C Tworzenie 
informacji 

Ocena stanowiska zajętego przez kronikarza 
i uzasadnienie odpowiedzi. 0,55 0,34 

11.A Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji w tekście – podanie 
nazwy przywileju. 0,15 0,41 

11.B Korzystanie 
z informacji Wyjaśnienie skutków wydarzenia. 0,59 0,32 
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12.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania 
postaci. 0,51 0,36 

12.B Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania 
dokumentu. 0,19 0,40 

12.C Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość wojen religijnych w epoce 
nowożytnej. 0,61 0,37 

13.A Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji z tablicy 
genealogicznej i źródła pisanego. 0,80 0,29 

13.B Wiadomości 
i rozumienie 

Wyszukanie informacji z tablicy 
genealogicznej i źródła pisanego. 0,52 0,24 

13.C Tworzenie 
informacji 

Formułowanie oceny dotyczącej genealogii 
postaci historycznych. 0,48 0,37 

14.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji z tekstu – podanie 
nazwy wojny. 0,73 0,51 

14.B Wiadomości 
i rozumienie Znajomość rezultatu opisanego wydarzenia. 0,88 0,31 

14.C Tworzenie 
informacji 

Formułowanie oceny dotyczącej form 
religijności Polaków i uzasadnienie oceny. 0,90 0,25 

15.A Korzystanie 
z informacji 

Usytuowanie wydarzenia historycznego 
w czasie. 0,59 0,35 

15.B Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość kompetencji zgromadzenia 
stanowego. 0,56 0,37 

15.C Korzystanie 
z informacji 

Usytuowanie wydarzeń dotyczących dziejów 
miejscowości w czasie panowania dynastii. 0,49 0,58 

15.D Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania 
powstania. 0,72 0,45 

15.E Korzystanie 
z informacji 

Wskazanie przyczyn zmian w strukturze 
narodowościowej miejscowości. 0,69 0,36 

15. F Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie cech charakterystycznych stylów 
architektonicznych. 0,51 0,41 

16. Tworzenie 
informacji 

Porównanie rycin i wyjaśnienie propozycji 
zmian w systemie podatkowym we Francji. 0,35 0,51 

17. Tworzenie 
informacji 

Formułowanie oceny na temat stosunku autora 
wiersza do wydarzeń i uzasadnianie 
odpowiedzi. 

0,48 0,39 

18.A Korzystanie 
z informacji Usytuowanie wydarzenia w czasie. 0,37 0,12 

18.B Tworzenie 
informacji 

Krytyczna analiza mapy – ocena prawdziwości 
zdań dotyczących powstania listopadowego. 0,73 0,28 

19.A Wiadomości 
i rozumienie Znajomość terminów historycznych. 0,51 0,60 

19.B Tworzenie 
informacji 

Interpretacja źródła ikonograficznego – 
rysunku satyrycznego. 0,62 0,37 

19.C Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość wydarzeń XIX w. na ziemiach 
polskich. 0,50 0,04 

20. Korzystanie 
z informacji 

Umieszczanie wydarzeń opisanych w źródłach 
w poszczególnych zaborach. 0,87 0,39 

21.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania 
miejsca wydarzeń. 0,45 0,50 

21.B Korzystanie 
z informacji Wskazanie skutków wydarzenia. 0,36 0,29 

21.C Wiadomości 
i rozumienie Znajomość twórcy wynalazku. 0,48 0,19 
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22. Korzystanie 
z informacji 

Wskazanie przyczyn postawy Francji wobec 
sprawy polskiej. 0,45 0,41 

23. Korzystanie 
z informacji 

Wskazanie przyczyny zmian w zatrudnieniu 
i uzasadnienie odpowiedzi. 0,49 0,60 

24.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji – rozpoznanie państwa 
– autora tekstu. 0,29 0,52 

24.B Wiadomości 
i rozumienie Znajomość bloków polityczno-militarnych. 0,34 0,54 

24.C Korzystanie 
z informacji Wskazanie skutków wydarzenia. 0,69 0,54 

25.A Korzystanie 
z informacji Wyjaśnienie koncepcji polityki zagranicznej. 0,36 0,48 

25.B Korzystanie 
z informacji Rozpoznanie postaci historycznych. 0,92 0,21 

25.C Tworzenie 
informacji 

Ocena skuteczności polityki zagranicznej 
Polski i uzasadnienie odpowiedzi. 0,57 0,44 

26.A Tworzenie 
informacji 

Interpretacja źródła ikonograficznego – plakatu 
wyborczego. 0,72 0,25 

26.B Tworzenie 
informacji 

Ocena sytuacji politycznej po wyborach 
i uzasadnienie odpowiedzi. 0,57 0,35 

26.C Korzystanie 
z informacji Wyjaśnienie przyczyn działania władz. 0,35 0,39 

26.D Wiadomości 
i rozumienie Znajomość biografii postaci historycznej. 0,43 0,42 

27. 

Wiadomości 
i rozumienie  
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość miejsc walk Polaków w czasie 
II wojny światowej. 
Usytuowanie miejsc walk Polaków na mapie. 

0,45 0,59 

28. Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji potwierdzających czas 
powstania tekstu. 0,49 0,37 

29.A Korzystanie 
z informacji Usytuowanie w czasie wydarzeń. 0,24 0,42 

29.B Wiadomości 
i rozumienie Znajomość biografii postaci historycznych. 0,53 0,20 

29.C Tworzenie 
informacji 

Wskazanie podobieństwa wydarzeń w obu 
państwach. 0,23 0,30 

30.A Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania 
postaci. 0,28 0,54 

30.B Korzystanie 
z informacji 

Wskazanie najważniejszego celu polityki 
zagranicznej państwa polskiego po II wojnie 
światowej. 

0,42 0,29 

31. Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji w źródle 
statystycznym. 0,95 0,19 

 
 

Wskaźnik łatwości zadań mieści się w przedziale 0,15–0,95. Dla zdających najtrudniejsze okazały się 
dwa zadania: 11.A i 12.B. Wymagały one znajomości pojęć i terminów historycznych z zakresu 
historii gospodarczej średniowiecza (prawo składu) i rozpoznania dokumentu z dziejów pierwszego 
bezkrólewia w Rzeczypospolitej (akt konfederacji warszawskiej). Oba zadania były zbudowane 
do tekstów źródłowych. 
 

Większość zadań w arkuszu dla poziomu podstawowego ma moc różnicującą z przedziału 0,30−0,60. 
W arkuszu przeważają zadania średnio różnicujące zdających. Najlepiej zróżnicowały dwa zadania: 
8.B i 9, wymagające znajomości dokonań kluczowych postaci historycznych średniowiecznej Europy, 
w tym znajomości wydarzeń z dziejów Polski Piastów.  
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Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–25 4 
2 26–31 7 
3 32–39 12 
4 40–47 17 
5 48–56 20 
6 57–65 17 
7 66–73 12 
8 74–80 7 
9 81–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w 2013 r. 48%–56% punktów 
(w ubiegłym roku 50%–58%); minimalny wynik w staninie 9. to 81% maksymalnej liczby punktów 
(w 2012 r. – 84%). 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 

 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
9 403 0 100 54 54 21 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
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Różnice między osiągnięciami absolwentów różnych typów szkół są znaczne. Najwyższy średni 
wynik uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących. Egzamin na poziomie rozszerzonym był dla 
nich umiarkowanie trudny. Dla absolwentów innych typów szkół egzamin był trudny. Najniższy 
średni wynik uzyskali absolwenci liceów profilowanych. 
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji ze źródeł pisanych – 
rozpoznanie polityków ateńskich na podstawie 
opisu ich dokonań. 

0,42 0,33 

2. Korzystanie 
z informacji Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń. 0,63 0,49 

3. Tworzenie 
informacji 

Analiza źródła ikonograficznego – 
uzasadnienie sformułowanej tezy. 0,62 0,30 

4. Tworzenie 
informacji 

Analiza różnych interpretacji okoliczności 
koronacji Bolesława Chrobrego. 0,68 0,31 

5.A Korzystanie 
z informacji 

Wyjaśnienie przyczyn zjawiska opisanego 
w tekście. 0,50 0,47 

5.B Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość rezultatu wydarzenia, o którym 
mowa w tekście. 0,61 0,45 

6. Korzystanie 
z informacji 

Wskazanie zmian zachodzących w strukturze 
własności ziemi na Węgrzech. 0,85 0,23 

7. Korzystanie 
z informacji Uogólnienie informacji z mapy. 0,50 0,25 

8.A Korzystanie 
z informacji Uogólnienie informacji z tekstu źródłowego. 0,92 0,28 

8.B Korzystanie 
z informacji Usytuowanie wydarzenia w czasie. 0,47 0,36 

9. Korzystanie 
z informacji 

Wykorzystanie informacji do wyjaśnienia 
znaczenia teatru w epoce stanisławowskiej. 0,70 0,36 

10.A Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji w źródłach: w tekście 
źródłowym i tablicy genealogicznej. 0,79 0,31 

10.B Tworzenie 
informacji 

Krytyczna analiza tablicy genealogicznej oraz 
tekstu źródłowego i ocena prawdziwości 
sformułowanych zdań. 

0,59 0,39 

11. Tworzenie 
informacji 

Analiza źródła ikonograficznego – 
sformułowanie i uzasadnienie tezy dotyczącej 
przemian kulturowych w Japonii. 

0,49 0,46 

12.A Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość wydarzeń z dziejów Polski okresu 
międzywojennego. 0,70 0,45 

12.B Korzystanie 
z informacji Wskazanie skutków wydarzenia. 0,51 0,46 

13. Korzystanie 
z informacji 

Uogólnienie informacji zawartych w źródle 
ikonograficznym. 0,36 0,52 

14. Korzystanie 
z informacji 

Wyjaśnienie związków pomiędzy faktami 
historycznymi dotyczącymi dziejów Polski 
po II wojnie światowej. 

0,44 0,45 

15. Tworzenie 
informacji 

Krytyczna analiza interpretacji wydarzeń 
dokonanej przez autorów rysunków – 
porównanie zjawisk historycznych 
dotyczących dziejów propagandy politycznej 
i ocena prawdziwości sformułowanych zdań. 

0,80 0,38 
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16. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji z tekstu i źródła 
ikonograficznego. 0,71 0,46 

17. Korzystanie 
z informacji 

Wyjaśnienie wpływu stosowania nowego 
sposobu walki na demokratyzację ustroju polis 
w Grecji. 

0,56 0,43 

18. Korzystanie 
z informacji Wyszukanie informacji z tekstu źródłowego. 0,79 0,28 

19. Tworzenie 
informacji 

Porównanie sposobów dowodzenia armią 
i wskazanie podobieństw między nimi. 0,88 0,24 

20. Korzystanie 
z informacji 

Wyszukanie informacji w źródłach – 
identyfikacja postaci historycznych 
na podstawie źródeł. 

0,54 0,53 

21. Korzystanie 
z informacji 

Analiza tekstu – wybranie informacji 
wyjaśniających problem. 0,51 0,43 

22. Tworzenie 
informacji 

Porównanie przebiegu wydarzeń i wskazanie 
podobieństw między nimi. 0,73 0,38 

23. Tworzenie 
informacji 

Ocena problemu historycznego dotyczącego 
udziału wojsk najemnych w walkach. 0,76 0,23 

24. Tworzenie 
informacji 

Porównanie charakteru działań zbrojnych 
i wskazanie różnic między nimi oraz 
wyjaśnienie przyczyny dostrzeżonych różnic. 

0,27 0,45 

25. Tworzenie 
informacji Analiza i ocena różnych interpretacji historii. 0,85 0,24 

26. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Pisanie własnego tekstu na podany temat. 0,41 0,92 

 
Wskaźnik łatwości zadań mieści się w przedziale 0,27–0,92. Dla zdających najtrudniejsze okazało się 
zadanie 24., które wymagało połączenia umiejętności analizy map historycznych i wyciągania 
wniosków wynikających z porównania źródeł kartograficznych, a także znajomości faktografii 
z dziejów Królestwa Polskiego (konsekwencji powstania listopadowego: represji popowstaniowych 
i polityki Mikołaja I wobec Polaków). 
 

W grupie zadań trudnych znalazło się również zadanie rozszerzonej odpowiedzi, ale wskaźnik 
łatwości tego zadania jest nieco wyższy niż w latach ubiegłych. W 2011 r. wynosił 0,35, a w 2012 r. – 
0,37. Można więc stwierdzić, że chociaż tworzenie tekstu własnego nadal sprawia duże problemy 
maturzystom, to wskaźniki świadczą o sukcesywnym podnoszeniu umiejętności tworzenia tekstu 
własnego. 
 

Większość zadań w arkuszu dla poziomu rozszerzonego ma moc różnicującą z przedziału 0,30−0,50 
i średnio różnicuje zdających. Podobnie jak w latach ubiegłych, najlepiej zróżnicowało maturzystów 
zadanie rozszerzonej odpowiedzi. 
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Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–20 4 
2 21–26 7 
3 27–36 12 
4 37–46 17 
5 47–58 20 
6 59–70 17 
7 71–80 12 
8 81–88 7 
9 89–100 4 

 
Rozkład staninowy z 2013 roku jest bardzo zbliżony do rozkładu ubiegłorocznego. Przykładowo, 
zdający, których wyniki w tym roku znalazły się w staninie 5., w ubiegłym roku otrzymali 43–56% 
punktów. W 2013 r. minimalny wynik w staninie 9. to 89% maksymalnej liczby punktów (w 2012 r. – 
również 89%). 
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Komentarz 
 
Historia na egzaminie maturalnym w 2013 roku zdawana była na obu poziomach wyłącznie jako 
przedmiot dodatkowy. Zastosowane w bieżącym roku arkusze egzaminacyjne były porównywalne 
z arkuszami z lat poprzednich pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności. Maturzyści 
w 2013 roku za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym uzyskali średnio 53% 
punktów, zaś za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie rozszerzonym – 54%; egzamin maturalny  
z historii zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym był dla zdających 
umiarkowanie trudny. Analiza tegorocznych prac maturalnych i wskaźniki statystyczne zadań 
potwierdzają wnioski z lat ubiegłych o brakach w opanowaniu wiadomości i umiejętności opisanych 
w standardach wymagań egzaminacyjnych z historii. 
 

Popełniane przez maturzystów błędy wskazują na luki tak w zakresie faktografii, która jest bazą 
wszystkich umiejętności historycznych, jak i terminologii historycznej. Bez opanowania wiadomości 
przedmiotowych niemożliwe jest odczytanie i interpretacja informacji ze źródeł wiedzy historycznej, 
wyjaśnienie zjawisk i procesów historycznych, formułowanie wniosków, ocena wydarzeń i dokonań 
postaci oraz pisanie własnego tekstu na podany temat. Zależności te potwierdza poziom wykonania 
zadań przez tegorocznych maturzystów. Poniżej omówiono niektóre spośród nich. 
 

Najtrudniejsze dla tegorocznych maturzystów okazały się trzy zadania w arkuszu na poziomie 
podstawowym, które wymagały wykazania się znajomością terminologii historycznej. Zadania te były 
zbudowane do tekstów źródłowych. Od zdających oczekiwano wyszukania i uogólnienia informacji 
zawartych w tekstach i podania właściwych terminów historycznych (zgodnie ze wskazanym 
w poleceniu kryterium). 
 Zadanie 4.A sprawdzało znajomość terminu triumf. Tekst źródłowy zawierał dokładny opis 

uroczystości wjazdu triumfalnego zwycięskiego wodza Scypiona (Afrykańskiego) do Rzymu 
i słowa klucze, m.in: wódz na rydwanie, trębacze otwierający pochód zwycięskiej armii z łupami 
i pokonanych wrogów – niewolników. Niestety, zamiast nazwy uroczystości, dominowały 
odpowiedzi, w których syntetyzowano opis wydarzenia. Pisano: wjazd do Rzymu, parada 
zwycięska lub uroczystość zwycięstwa po zakończeniu wojen punickich, a także zwycięstwo nad 
Kartaginą i powrót cesarza (?) do Rzymu. Pojawiały się też prace, w których zdający podawali 
terminy – nazwy uroczystości, ale niewłaściwe, takie jak dionizja, olimpiada, igrzyska, defilada. 

  Zadanie 11.A sprawdzało znajomość terminu prawo składu. Od zdającego oczekiwano podania 
nazwy tego przywileju gospodarczego na podstawie fragmentu źródła uwzględniającego opis 
obowiązków kupców przybywających do Krakowa i sformułowanie, które powinno jednoznacznie 
naprowadzić maturzystów na odpowiedź oczekiwaną: „[towary] złożone na składzie”. Tymczasem 
zdający najczęściej podawali nazwy przywilejów szlacheckich omawianych w szkole, takich jak 
koszycki, jedleńsko-krakowski. Tworzyli też nazwy przywileju od nazw miast wspomnianych 
w źródle (przywilej krakowski, przywilej krakowsko-toruński), a także podejmowali próby 
tworzenia nazwy przywileju, odczytując informacje z tekstu, np. prawo skupu, składowanie 
wszelkich towarów, wolność handlu. Zdarzały się też odpowiedzi „przywilej miejski”. 

 Zadanie 12.B sprawdzało znajomość dokumentu akt konfederacji warszawskiej. Egzaminatorzy 
przyznawali punkt również wówczas, gdy maturzyści pisali artykuły henrykowskie, ponieważ 
główne postanowienie konfederacji warszawskiej włączono do artykułów henrykowskich. 
Od zdającego oczekiwano rozpoznania dokumentu, do którego nawiązał król Stefan Batory 
w swoim rozkazie z 1581 roku. W przytoczonym fragmencie znalazło się sformułowanie „[...] 
według przysięgi naszej, pokój między różnymi w wierze, chcąc zachować i bronić rozkazujemy 
[...]”, które powinno być wskazówką dla zdających. Ponad 80% tegorocznych maturzystów nie 
znało jednak poprawnej odpowiedzi. Wielu spośród nich nie podejmowało tego zadania. 
Natomiast wśród błędnych odpowiedzi pojawiły się: pacta conventa, statut warszawski (?),  
a nawet edykt nantejski. 
 

W arkuszu dla poziomu rozszerzonego jedno z dwóch najtrudniejszych zadań również sprawdzało 
znajomość terminologii historycznej. Zadanie 13. – podobnie jak opisane wyżej – było zbudowane 
do źródła, ale tym razem ikonograficznego. Od zdającego oczekiwano podania nazwy polityki 
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zagranicznej, która została skomentowana przez autora rysunku satyrycznego, a następnie – 
wyjaśnienia koncepcji tej polityki. Zamiast określenia polityka równowagi (równych odległości), 
maturzyści podawali, np. polityka zrównoważonego ryzyka, polityka prewencjonizmu. Zdarzały się 
prace, w których zdający pomijali podanie nazwy polityki zagranicznej prowadzonej przez Józefa 
Becka w latach 30. XX wieku i ograniczali się tylko do opisu tej polityki. Ponieważ poprawne 
wykonanie zadania obejmowało dwa elementy, egzaminatorzy mogli przyznać punkt tylko wówczas, 
gdy w odpowiedzi były i poprawnie podana właściwa nazwa polityki zagranicznej, i dobre 
wyjaśnienie. 
 

Analiza tegorocznych wyników wskazuje, że – podobnie jak w latach poprzednich – na ogół trudne 
dla zdających okazały się zadania wymagające wykazania się wiadomościami o postaciach 
historycznych. Egzemplifikuje to poziom wykonania kilku zadań. W arkuszu dla poziomu 
podstawowego są to zadania: 8.B i C, 9., 12.A, 26.D, 29.B, 30.A. Z wyjątkiem zadania 9. zbudowane 
były to materiałów źródłowych. Wymienione zadania dotyczyły postaci z historii powszechnej 
i historii Polski różnych epok, zarówno średniowiecza, jak i czasów nowożytnych oraz XX wieku. 
Wymagały znajomości podstawowych wiadomości o dokonaniach postaci, które należało rozpoznać, 
ewentualnie powiązać z wydarzeniami. Przykładowo, tylko co drugi tegoroczny maturzysta w zadaniu 
8. wykazał się wiedzą o Karolu Wielkim. Chociaż podane daty w poleceniu i tekst źródłowy 
jednoznacznie wskazywały na postać cesarza, zdający często podawali imię Pepina Małego 
(Krótkiego). Tylko co trzeci maturzysta – po zapoznaniu się z tekstem dołączonym do zadania 30. – 
rozpoznał generała de Gaulle’a. Wśród odpowiedzi, zamiast przywódcy Francji, pojawiały się różne 
nazwiska: Chamberlain, Churchill, Truman, gen. Roosevelt i gen. Jan Dąbrowski. Problem braku 
wiedzy o kluczowych postaciach w historii zilustrowano, przytaczając zadania, w których należało 
rozpoznać osoby z historii powszechnej, ale niesatysfakcjonujące wyniki przyniosły również zadania, 
które dotyczyły znajomości polskich władców piastowskich, władców elekcyjnych i polskich 
polityków XX wieku. 
 

Ponad 40% maturzystów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym miało problemy 
z rozwiązaniem zadań, w których należało zestawić wiedzę własną o postaciach historycznych 
z umiejętnościami krytycznej analizy materiałów źródłowych: tekstów i tablic genealogicznych. 
W zadaniu 20. maturzyści, którzy nie otrzymali punktu, błędnie interpretowali zapis Carolomachia, 
to jest dwu Karolów bitwa; wymieniali obu władców Szwecji: Karola IX i Karola X. Częściej jednak, 
nie znając roku, w którym stoczono bitwę po Kircholmem, obok Karola Chodkiewicza wymieniali 
Karola X Gustawa zamiast Karola IX. Zaś odpowiedzi zdających, zwłaszcza w zadaniu 10.B, mogą 
świadczyć nie tylko o braku umiejętności złożenia informacji pozyskanych z dwóch źródeł, ale także 
o pobieżnej analizie tablicy genealogicznej – zdający mylili bowiem księcia Konstantego 
Mikołajewicza z księciem Konstantym Pawłowiczem. 
 

Rozwijając zasygnalizowany we wstępie komentarza problem wpływu braków w wiedzy 
przedmiotowej na poziom wykonania zadań sprawdzających różne umiejętności przedmiotowe, 
przykładowo można również wskazać zadania, w których wymagano od zdających wykazania się 
umiejętnością usytuowania w czasie i w przestrzeni wydarzeń przedstawionych w różnoraki sposób, 
np. na mapie, w tekście źródłowym. W arkuszu dla poziomu podstawowego egzemplifikują to m.in. 
trzy zadania. 
 Zadanie 6., w którym zdający mieli wskazać tytuł zamieszczonej mapy; od maturzystów 

oczekiwano rozpoznania przedstawionego na mapie państwa – cesarstwa Justyniana Wielkiego. 
Maturzyści wybierali wszystkie dystraktory, co świadczy o nieznajomości zagadnienia 
i przypadkowości wyborów. 

 Zadanie 18.A, w którym oczekiwano od zdających odszukania na mapie Rzeczypospolitej 
Krakowskiej i wykazania się znajomością roku zlikwidowania przez zaborców tego organizmu 
politycznego. Tylko co trzeci tegoroczny maturzysta rozwiązał to zadanie poprawnie. Zdający 
wybierali – podobnie jak w zadaniu 6. – wszystkie dystraktory, a wśród błędnych odpowiedzi – 
stosunkowo najrzadziej rok 1831. 

 Zadanie 29.A, w którym należało rozpoznać opisane wydarzenia i podać rok tych wydarzeń. Autor 
publikacji opisał jeden z zakrętów PRL-u, tzw. wydarzenia październikowe, w powiązaniu 
z powstaniem w Budapeszcie, a w przytoczonym fragmencie dwukrotnie pojawiło się nazwisko 
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kluczowej postaci wydarzeń 1956 r. w Polsce i na Węgrzech, przywódcy ZSRR – Chruszczowa. 
Mimo to zdający mieli problemy z rozwiązaniem tego zadania i podaniem właściwego roku. Były 
odpowiedzi, wskazujące na to, że maturzyści wiązali opisane wydarzenia z jednym z kryzysów 
PRL-u, np. 1968, 1970, ale były też przypadkowe, takie jak 1954, 1955, 1963. Pojawił się też rok 
1864; odpowiedź zadziwiająca z uwagi na chronologiczny układ arkusza i tekst, w którym 
dwukrotnie użyto przymiotnika sowiecki i jest sformułowanie […] do Warszawy przyleciał [...]. 

Warto zwrócić uwagę na niski poziom wykonania powyżej skomentowanych zadań sprawdzających 
umiejętność usytuowania w czasie i w przestrzeni wydarzeń historycznych bez względu na epokę, 
której dotyczyło zadanie, i bez względu na typ (formę) zadania. Bowiem, podobnie jak w zadaniach 
badających wiedzę o postaciach historycznych, niskie wyniki przyniosły zadania dotyczące 
i średniowiecza, i XIX, i XX w.; tak zadania otwarte, jak i zamknięte. 
 

Rozważając problem zależności pomiędzy stopniem przyswojenia faktografii (wydarzeń, dat, postaci) 
i terminologii historycznej a wskaźnikami łatwości zadań badających umiejętności historyczne, nie 
sposób pominąć zadania rozszerzonej odpowiedzi. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że zadanie rozszerzonej odpowiedzi najpełniej pokazuje tę zależność, ponieważ łączy wszystkie 
umiejętności opisane w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych z historii dla 
poziomu rozszerzonego. Dodatkowo sprawdza także ponadprzedmiotową umiejętność przekazania 
wiedzy, a więc kompetencje językowe maturzystów. 
 

W arkuszu dla poziomu rozszerzonego tradycyjnie już wypracowanie okazało się jednym 
z najtrudniejszych zadań egzaminacyjnych. Wypracowanie należy również do zadań, które najlepiej 
zróżnicowało zdających egzamin maturalny z historii. Należy zauważyć, że w 2013 roku było więcej 
niż w latach ubiegłych prac dobrych i bardzo dobrych, a poziom wykonania wypracowania z roku 
na rok chociaż nieznacznie, ale jest wyższy (odpowiednio w roku 2007 – 0,25, 2008 – 0,26, 2009 – 
0,26, 2010 – 0,30, 2011 – 0,35, 2012 – 0,37, 2013 – 0,41). Wypracowania wysoko ocenione świadczą 
o dużej wiedzy i kulturze historycznej piszących, opanowaniu przez nich umiejętności 
syntetyzowania, uogólniania, wyjaśniania i oceniania, oraz o wysokich kompetencjach językowych. 
 

Tegoroczne tematy wypracowań maturalnych dotyczyły konfliktów zbrojnych od starożytności do XX 
wieku. Oba tematy były sformułowane w taki sposób, by maturzyści mogli zaprezentować swoje 
stanowisko, przedstawić własną ocenę wydarzeń historycznych, odnieść się do dyskusji historyków. 
Pierwszy temat, dotyczący działalności krzyżaków nad Bałtykiem w średniowieczu, należy 
do zagadnień, które często są przedmiotem pogłębionej analizy w szkole, a treści związane z tym 
tematem realizowane są na każdym etapie kształcenia historycznego, od szkoły podstawowej 
poczynając. Drugi temat obejmował stosunkowo krótki przedział czasu i dotyczył tzw. sprawy polskiej 
w latach 1939–1945. Wymagał od maturzystów znajomości udziału Polaków w walkach na frontach 
II wojny światowej, u boku aliantów, oraz ukazania znaczenia tego zaangażowania dla kształtu 
terytorialnego i ustroju Polski po pokonaniu Niemiec. 
 

Egzaminatorzy, komentując poziom wykonania zadania rozszerzonej odpowiedzi, stwierdzili, 
że przeważały prace odtwórcze, zawierające prezentację faktografii. W przypadku tematu pierwszego 
znaczna część prac ograniczała się do opisania stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XVI wieku. 
Zdający prezentowali dużo większą wiedzę dotyczącą zagadnień politycznych niż społeczno-
gospodarczych i związanych z kulturą. Zdarzały się prace, w których ocena dorobku cywilizacyjnego 
ograniczała się do osiągnięcia w dziedzinie budownictwa – pisano wówczas o Malborku. Niekiedy 
maturzyści starali się nawiązać do postawionego w temacie pytania. Podejmując ocenę działalności 
zakonu, na ogół wskazywali na jego misję chrystianizacyjną. Przeważnie też misja cywilizacyjna 
pojawiała się na końcu pracy. W ten sposób w podsumowaniu zdający starali się zamieścić i ocenę, 
i wnioski w odniesieniu do dylematu wynikającego z tematu pracy, ale podejmowane próby oceny nie 
zawsze rozstrzygały ten dylemat. Można przyjąć, że przewaga wypracowań bogatych w faktografię 
dotyczącą wydarzeń politycznych świadczy o prymacie historii politycznej nad historią społeczną, 
gospodarczą i historią kultury w polskiej edukacji historycznej. 
 

W bardzo dobrych wypracowaniach na pierwszy temat maturzyści prezentowali szeroką wiedzę 
o działalności krzyżaków nad Bałtykiem. Wykazywali się nie tylko wiedzą dotyczącą wydarzeń 
politycznych, w tym uwzględniali problem wyniszczenia pogańskich Prusów i stosunków polsko-
krzyżackich, ale pisali również o korzyściach gospodarczych płynących z obecności zakonu na tym 
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terenie. Nie pomijali osadnictwa, kolonizacji, upowszechniania osiągnięć technicznych, wznoszenia 
zamków. Realizowali więc temat, odnosząc się do pytania postawionego w temacie i uwzględniając 
zagadnienia polityczne, społeczno-kulturowe i gospodarkę oraz dostrzegając powiązania pomiędzy 
tymi działami historii. W wysoko ocenionych pracach maturzyści posługiwali się swobodnie właściwą 
terminologią (np. I i II pokój toruński, sobór w Konstancji, traktat krakowski, hołd, ucisk fiskalny, 
budownictwo gotyckie) i przytaczali dzieła literatury polskiej i malarstwa historycznego. 
 

Wielu maturzystów spośród tych, którzy wybierali temat drugi, skupiło uwagę na faktach związanych 
z udziałem żołnierzy polskich w walkach na frontach II wojny światowej. Przy przedstawianiu 
faktografii zdający popełniali wiele błędów; mylili nazwy formacji i jednostek oraz ich dowódców, źle 
sytuowali bitwy w czasie i przestrzeni. Niekiedy opisywano zbyt szczegółowo szlaki bojowe polskich 
formacji i umieszczano je na tle polityki międzynarodowej. Takie ujęcie tematu, z uwagi na brak 
czasu, ograniczało maturzystom możliwość rozbudowy oceny. W pracach słabych ocena zazwyczaj 
ograniczała się do pisania o docenianiu lub niedocenianiu żołnierzy polskich. Rzadziej pisano 
o wpływie wysiłku Polaków na kształt państwa. Zdający różnie interpretowali sformułowanie z tematu 
kształt niepodległej Polski. Najczęściej pisali albo o kształtowaniu granic państwa polskiego, albo 
o kształcie ustrojowym. W pracach rzadko pojawiał się szerszy kontekst polityczny, przeważnie 
ograniczano się do konferencji z udziałem Wielkiej Trójki. Tylko w nielicznych pracach maturzyści 
odwoływali się do cytatu uwzględnionego w temacie. Warto też wspomnieć, że były i takie prace, 
w których maturzyści odnosili się nie tylko do fragmentu wiersza, ale i do biografii Władysława 
Broniewskiego, wpisując się w problem sformułowany w temacie. 
 

Tradycyjnie już przy realizacji obu tematów, chcąc spełnić kryterium odwołania się do ocen 
historiograficznych, maturzyści często przytaczali autorów podręczników szkolnych. Rzadko 
natomiast odnosili się do publikacji naukowych lub/i popularnonaukowych. W pracach zdających 
mało jest odniesień do historiografii i przedstawienia różnych stanowisk prezentowanych przez 
historyków. 
 

Zachęcamy do lektury komentarzy wyników egzaminów maturalnych minionych sesji, które są 
dostępne na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). Od kilku lat zwracamy bowiem uwagę 
na zależność pomiędzy stopniem przyswojenia faktografii i terminologii historycznej a wskaźnikami 
łatwości zadań badających umiejętności historyczne i w konsekwencji wynikami osiągniętymi przez 
maturzystów. Tegoroczny egzamin również potwierdził tę zależność. Popełniane przez maturzystów 
błędy wskazują bowiem na niewystarczające opanowanie wiadomości historycznych opisanych 
w pierwszym obszarze standardów z tego przedmiotu. Nadal też aktualny jest problem niskiej 
sprawności w posługiwaniu się językiem polskim. Sposób prezentacji wiadomości i umiejętności 
historycznych na maturze w 2013 r. świadczy o niskich kompetencjach językowych zdających 
zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzaminatorzy zwrócili uwagę, że często 
informacje, wnioski, oceny przekazywane były niestarannie, nieprecyzyjnie, nieczytelnie, niekiedy – 
z powodu błędów językowych i stylistycznych – zanikała komunikatywność odpowiedzi zdających. 
Jako przykłady egzaminatorzy wskazali realizację dwóch zadań: w arkuszu dla poziomu 
podstawowego – zadanie 16., wymagające interpretacji źródeł ikonograficznych, i w arkuszu dla 
poziomu rozszerzonego zadanie rozszerzonej odpowiedzi. W związku z uwagami o brakach 
językowych maturzystów należy powtórzyć ubiegłoroczny wniosek o konieczności kształtowania 
umiejętności poprawnego posługiwania się polszczyzną również na lekcjach historii. Może 
to przyczyni się do opanowania umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i stosowania zasad 
kultury języka w pisaniu tekstu własnego na podany temat. 
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego składał się z 32 zadań sprawdzających 
wiadomości i umiejętności z następujących zakresów: 1) Społeczeństwo, 2) Polityka, 3) Prawo, 
4) Polska, Europa, świat. Ostatnie zadanie polegało na udzieleniu rozszerzonej odpowiedzi na temat 
wolontariatu.  
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie dla poziomu rozszerzonego zawierał 24 zadania 
sprawdzające wiadomości i umiejętności z następujących zakresów: 1) Społeczeństwo, 2) Polityka, 
3) Prawo, 4) Polska, Europa, świat. Podzielony był na trzy części: część I zawierała zadania testowe, 
część II – zadania polegające na analizie materiałów źródłowych, w części III zadaniem zdającego 
było napisanie wypracowania na jeden z dwóch tematów:  
1. Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku. 
2. Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony – scharakteryzuj etapy integracji europejskiej 
w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej.  
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy  
 

 
 

Wykres 1. Rozkład wyników na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu na poziomie podstawowym – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
29572 0 94 42 43 13 

 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach.  
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Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół na poziomie podstawowym 

 
Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących, nieco słabsze 
rezultaty osiągnęli absolwenci techników a jeszcze słabsze – liceów profilowanych. Absolwenci szkół 
uzupełniających napisali maturę z rezultatami niższymi od średniej o 12–13 punktu procentowego.  
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca na poziomie podstawowym 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Opis wymagań 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Wiadomości 
i rozumienie Ideologie i doktryny polityczne. 0,67 0,33 

2. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – tekst publicystyczny, odróżnianie 
informacji o faktach od opinii. 
Wiadomości: procedury i wartości demokracji. 

0,58 0,48 

3. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – opisy. 
Wiadomości: państwo, reżimy polityczne. 

0,39 0,57 

4. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – wykres na 
podstawie badań opinii publicznej. 
Wiadomości: kultura polityczna społeczeństwa 
polskiego. 

0,20 0,49 

5. Wiadomości 
i rozumienie 

Procedury wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej, 
formy uczestnictwa obywateli w życiu 
publicznym. 

0,23 0,49 

6. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – biogramy polityczne, 
rozpoznawanie ważnych postaci życia 
publicznego. 
Wiadomości: organy władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

0,60 0,38 
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7. Korzystanie 
z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych 
– fragmenty Konstytucji RP. 
Wiadomości: organy władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

0,33 0,57 

8. Wiadomości 
i rozumienie Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. 0,43 0,52 

9. Wiadomości 
i rozumienie Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. 0,42 0,30 

10. Wiadomości 
i rozumienie 

Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 0,21 0,48 

11. Wiadomości 
i rozumienie 

Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej – 
wymiar sprawiedliwości. 0,51 0,50 

12. Wiadomości 
i rozumienie Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. 0,54 0,20 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, 
formy uczestnictwa obywateli w życiu 
publicznym. 

0,34 0,57 

14. Wiadomości 
i rozumienie 

Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej – 
władza sądownicza. 0,24 0,49 

15. Korzystanie 
z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych 
– fragmenty ustawy. 
Wiadomości: dziedziny prawa 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

0,63 0,34 

16. Korzystanie 
z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych 
– fragmenty ustaw. 
Wiadomości: dziedziny prawa 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

0,34 0,35 

17. Wiadomości 
i rozumienie Prawa człowieka. 0,48 0,19 

18. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – fotografie, rozpoznawanie 
ważnych postaci życia publicznego. 
Wiadomości: stosunki międzynarodowe. 

0,52 0,56 

19. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – mapa polityczna Europy. 
Wiadomości: organizacje międzynarodowe. 

0,30 0,62 

20. Korzystanie 
z informacji 

Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie. 
Wiadomości: Polska w Europie, funkcjonowanie 
Unii Europejskiej. 

0,53 0,47 

21. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – opisy. 
Wiadomości: Polska w Europie, stosunki 
międzynarodowe. 

0,50 0,38 

22. Wiadomości 
i rozumienie Funkcjonowanie Unii Europejskiej. 0,50 0,41 

23. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – plakat. 
Wiadomości: prawa człowieka, problemy 
współczesnego świata. 

0,19 0,40 

24. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – wykres i tabele na podstawie 
badań opinii publicznej. 
Wiadomości: życie społeczne, społeczeństwo 
polskie. 

0,63 0,46 
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25. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – mapa administracyjna Polski i opisy. 
Wiadomości: zagadnienia narodowościowe, 
struktura społeczeństwa polskiego. 

0,20 0,55 

26. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – tekst popularnonaukowy, selekcja 
faktów. 
Wiadomości: zagadnienia narodowościowe, 
problemy społeczeństwa polskiego. 

0,51 0,38 

27. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – wykres na podstawie badań opinii 
publicznej, selekcja faktów. 
Wiadomości: formy uczestnictwa obywateli 
w życiu publicznym, życie społeczne, problemy 
społeczeństwa polskiego. 

0,64 0,36 

28. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – tabela na podstawie badań opinii 
publicznej. 
Wiadomości: formy uczestnictwa obywateli 
w życiu publicznym, życie społeczne, problemy 
społeczeństwa polskiego. 

0,41 0,27 

29. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – tabela na podstawie badań opinii 
publicznej, selekcja faktów. 
Wiadomości: formy uczestnictwa obywateli 
w życiu publicznym, życie społeczne, problemy 
społeczeństwa polskiego. 

0,24 0,37 

30. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – tabela na podstawie badań opinii 
publicznej, selekcja faktów. 
Wiadomości: życie społeczne, problemy 
społeczeństwa polskiego. 

0,79 0,30 

31. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – wywiad, selekcja faktów. 
Wiadomości: życie społeczne, problemy 
społeczeństwa polskiego. 

0,55 0,31 

32. Tworzenie 
informacji 

Formułowanie wypowiedzi pisemnej 
zawierającej: ocenę działań i procesów 
społecznych, przedstawienie własnego 
stanowiska w sprawach publicznych i wskazanie 
propozycji rozwiązań problemów. 
Korzystanie z informacji: wskazywanie 
przyczyn działań i procesów społecznych, 
rozpoznawanie problemów życia społecznego, 
korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym. 
Wiadomości: życie społeczne, problemy 
społeczeństwa polskiego, formy uczestnictwa 
obywateli w życiu publicznym, społeczeństwo 
obywatelskie. 

0,43 0,60 

 

 

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,19–0,79. Dla zdających najtrudniejsze okazały się 
zadania otwarte, do rozwiązania których była niezbędna wiedza z zakresu bloków Polityka 
(zad. 5., 10.) oraz te z zadań sprawdzających korzystanie z informacji, których nie można było 
rozwiązać bez wykorzystania podstawowej wiedzy (zad. 4., 25.), jak również wymagające głębszego 
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odczytania przesłania materiału źródłowego (zad. 23.). Najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte 
sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem aktów prawnych (zad. 15.) i odczytywania 
danych z wykresów i tabel (zad. 24., 27., 30.) oraz elementarną wiedzę przedmiotową (zad. 1.). 
 

Moc różnicująca wahała się w przedziale 0,19–0,60. Najmniej różnicujące okazały się zadania 
zamknięte wymagające podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu (zad. 12., 17.) oraz sprawdzające 
wyłącznie rozumienie tekstu źródłowego i tabel z badaniami opinii publicznej (zad. 28., 30., 31.). 
Najbardziej zróżnicowały zdających zadania sprawdzające korzystanie z informacji i jednocześnie 
podstawową wiedzę (zad. 3., 7., 13., 19.) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (zad. 32.). 
 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających poziom podstawowy na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w 

przybliżeniu) 
1.  0−21 4 
2. 22–26 7 
3. 27–32 12 
4. 33–37 17 
5. 38–44 20 
6. 45–51 17 
7. 52–59 12 
8. 60–67 7 
9. 68–100 4 

 

Wyniki egzaminu w 2013 roku były zbliżone do wyników zeszłorocznych, dlatego zbliżone są 
również wartości graniczne przedziałów dla poszczególnym klas wyników. Zdający, których wyniki 
znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 38–44% (w 2012 roku – 37–42%). Aby tegoroczny 
wynik mógł być zaliczony do 9. stanina, musiał mieć wartość co najmniej 68%, podczas gdy w 2012 
roku – 66%. 
 

2.2. Poziom rozszerzony 
 

 
 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym   
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Tabela 4. Wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

18903 0 100 40 42 18 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół na poziomie rozszerzonym 
 
Najwyższe wyniki na poziomie rozszerzonym osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących. 
Absolwenci innych typów szkół uzyskali rezultaty niższe od średniego wyniku o 13–23 punktu 
procentowego. 
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca na poziomie rozszerzonym 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Opis wymagań 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.A. 
Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – tabela na podstawie badań opinii 
publicznej. 
Wiadomości: zagadnienia narodowościowe, 
struktura społeczeństwa polskiego. 

0,59 0,46 

1.B. 0,16 0,37 

2. Wiadomości 
i rozumienie Instytucje życia społecznego, procesy społeczne. 0,25 0,37 

3. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – fotografie i opisy. 
Wiadomości: społeczeństwo obywatelskie, 
zagrożenia dla demokracji. 

0,34 0,45 

4. Korzystanie 
z informacji  

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych 
– fragmenty Konstytucji RP. 
Wiadomości: organy władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

0,73 0,40 
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5. Wiadomości 
i rozumienie 

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, formy 
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. 0,17 0,55 

6. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – mapa polityczna Europy i opisy. 
Wiadomości: modele ustrojowe państw 
demokratycznych, współczesne formy państw. 

0,37 0,58 

7. Wiadomości 
i rozumienie 

Źródła prawa i zasady tworzenia prawa 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 0,59 0,37 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej i ich 
funkcjonowanie. 0,21 0,22 

9. Wiadomości 
i rozumienie 

Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 0,15 0,49 

10. Wiadomości 
i rozumienie 

Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej – 
wymiar sprawiedliwości. 0,70 0,47 

11. Wiadomości 
i rozumienie Dziedziny prawa, elementy prawa cywilnego. 0,52 0,54 

12. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – opisy. 
Wiadomości: wyzwania i problemy 
współczesnego świata. 

0,49 0,41 

13. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – logo i opisy. 
Wiadomości: wyzwania współczesnego świata, 
organizacje międzynarodowe. 

0,32 0,50 

14. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – mapa polityczna Afryki i opisy. 
Wiadomości: wyzwania i problemy 
współczesnego świata. 

0,42 0,51 

15. Korzystanie 
z informacji 

Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie. 
Wiadomości: Polska w Europie, polska polityka 
zagraniczna. 

0,21 0,43 

16. Korzystanie 
z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych 
– fragmenty ustawy. 
Wiadomości: I generacja praw człowieka, formy 
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. 

0,72 0,24 

17.A. 
Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym, czytanie ze zrozumieniem 
orzecznictwa. 
Wiadomości: tworzenie i egzekwowanie prawa, 
trybunały. 

0,32 0,28 

17.B. 0,78 0,26 

18. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – wykres. 
Wiadomości: formy uczestnictwa obywateli 
w życiu publicznym, zagrożenia dla demokracji. 

0,84 0,26 

19. Korzystanie 
z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych 
– fragmenty ustawy. 
Wiadomości: I generacja praw człowieka, 
elementy prawa karnego. 

0,83 0,24 

20.A. 
Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym, krytyczna analiza 
materiałów źródłowych – tekst publicystyczny 
i wywiad. 
Wiadomości: wyzwania współczesności, 
zjednoczona Europa – bariery rozwoju. 

0,61 0,44 

20.B. 0,64 0,32 
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21. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – tabela na podstawie badań opinii 
publicznej. 
Wiadomości: kultura polityczna, 
funkcjonowanie Unii Europejskiej, zjednoczona 
Europa – szanse i bariery rozwoju. 

0,21 0,08 

22. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – tekst popularnonaukowy, selekcja 
faktów. 
Wiadomości: zjednoczona Europa – szanse 
i bariery rozwoju.  

0,29 0,56 

23. Korzystanie 
z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – tekst publicystyczny. 
Wiadomości: zjednoczona Europa – szanse 
i bariery rozwoju. 

0,79 0,31 

24. Tworzenie 
informacji 

Temat 1. 
Formułowanie wypowiedzi pisemnej 
zawierającej: charakterystykę dylematów życia 
zbiorowego we współczesnej Polsce i ocenę 
działań władz. 
Korzystanie z informacji: korzystanie ze źródeł 
informacji o życiu społecznym i politycznym 
oraz krytyczna analiza materiałów źródłowych, 
lokalizacja wydarzeń w czasie, wskazywanie 
przyczyn i skutków procesów politycznych, 
rozpoznawanie problemów kraju. 
Wiadomości: prawa człowieka I generacji i ich 
ochrona, przemiany społeczeństwa polskiego, 
formy uczestnictwa obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej w życiu publicznym, obywatel wobec 
prawa. 

1. 0,35 0,86 

Temat 2. 
Formułowanie wypowiedzi pisemnej 
zawierającej: charakterystykę dylematów życia 
zbiorowego we współczesnej Europie, ocenę 
procesów politycznych, działań władz oraz 
wydarzeń. 
Korzystanie z informacji: korzystanie ze źródeł 
informacji o życiu politycznym oraz krytyczna 
analiza materiałów źródłowych, lokalizacja 
ważnych wydarzeń w czasie, wskazywanie 
przyczyn i skutków wydarzeń i procesów 
politycznych. 
Wiadomości: zjednoczona Europa – szanse 
i bariery rozwoju, funkcjonowanie Unii 
Europejskiej, organizacje i instytucje 
międzynarodowe, współczesne formy ustrojowe.  

2. 0,31 0,32 

3. 0,82 0,45 
 

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,15–0,84. Dla zdających najtrudniejsze okazały się 
zadania otwarte, do rozwiązania których była niezbędna wiedza z zakresu bloku Polityka (zad. 5., 9.), 
oraz zadania zamknięte sprawdzające szczegółową wiedzę (zad. 1.B., 8., 15.) i wymagające 
wnikliwego odczytania danych z materiału źródłowego (zad. 21.). Najłatwiejsze były zadania 
sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu publicystycznego i aktów prawnych (zad. 
17.B., 19., 23.), odczytywania danych z wykresów (zad. 18.) oraz zadanie zamknięte, do rozwiązania 
którego potrzebna była wyłącznie elementarna wiedza przedmiotowa (zad. 4.). 
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Moc różnicująca wahała się w przedziale 0,08–0,86. Najmniej różnicujące okazały się zadania 
zamknięte wymagające podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu (zad. 8.) oraz sprawdzające 
wyłącznie rozumienie aktów prawnych i danych z badań opinii publicznej (zad. 16., 19., 21.). 
Najbardziej różnicujące były wypracowanie (kwestia merytoryczna w zad. 24.) oraz zadania 
sprawdzające korzystanie z informacji i jednocześnie wiedzę (zad. 6., 14., 22.). 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających poziom rozszerzony na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki 
w poszczególnych przedziałach 

(procenty podano w przybliżeniu) 
1.  0–12 4 
2. 13–18 7 
3. 19–26 12 
4. 27–34 17 
5. 35–44 20 
6. 45–54 17 
7. 55–64 12 
8. 65–74 7 
9. 75–100 4 

 
Wyniki egzaminu w 2013 roku były nieco wyższe niż zeszłoroczne, dlatego mamy też wyższe 
wartości graniczne przedziałów klas wyników, przy czym dotyczyło to klas 5–9. Zdający, których 
wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 35–44% (w 2012 roku – 33–40%). Aby 
tegoroczny wynik mógł być zaliczony do 9. stanina, musiał mieć wartość co najmniej 75%, natomiast 
w 2012 roku – 67%.  
 
3. Komentarz do arkuszy  
 
3.1. Poziom podstawowy 
 

Główny wniosek z matury z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym egzemplifikują 
rezultaty zadania 3., w którym zdający mieli wpisać typy reżimu politycznego na podstawie opisów. 
Z pojęciami tymi zdający powinni mieć do czynienia już na trzecim etapie edukacyjnym, a następnie 
zaś na etapie czwartym. Dość niski współczynnik łatwości tego zadania (p = 0,39) ukazuje 
podstawową bolączkę abiturientów – braki w podstawowej wiedzy z przedmiotu. Podobne wnioski 
można wyciągnąć, analizując inne wyniki zadań z zakresu bloku Polityka i Prawo, dotyczących 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

 zad. 5., w którym należało wpisać trzy konstytucyjne zasady prawa wyborczego wspólne dla 
wyborów centralnych organów państwa (p = 0,23); 

 zad. 7., sprawdzającego znajomość funkcji Sejmu RP (p = 0,33);  
 zad. 10., wymagającego znajomości organów samorządu terytorialnego (p = 0,21); 
 zad. 13, w którym należało uzupełnić zdania dotyczące inicjatywy ustawodawczej (p = 0,34); 
 zad. 14. – co ważne, zadania zamkniętego – gdzie należało dopasować nazwy organów władzy 

sądowniczej do kompetencji (p = 0,24); 
 zad. 16., sprawdzającego orientację w kodeksach prawa (p = 0,34). 
 

Nie była zadawalająca także wiedza zdających z zakresu niektórych zagadnień bloku Społeczeństwo 
(zagadnienia narodowościowe – zad. 25., p = 0,20) oraz Polska, Europa, świat (znajomość mapy 
Europy oraz organizacji międzynarodowych – zad. 19., p = 0,30, nawet jeśli zdający poprawnie 
nazwali państwo, często zdarzały się przypadki błędnej jego lokalizacji na mapie). 
 

W grupie zadań sprawdzających elementarne wiadomości tylko kilka zadań, przy czym  
– za jednym wyjątkiem (zad. 11., p = 0,51) – wyłącznie zamkniętych, znalazło się w przedziale zadań 
umiarkowanie trudnych (zad. 1., p = 0,67; zad. 6., p = 0,60; zad. 12., p = 0,54; zad. 20., p = 0,53).  
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Zadania z materiałem źródłowym wymagające wyłącznie umiejętności korzystania z informacji – 
zarówno w przypadku tekstów, jak i tabel i wykresów – najczęściej znajdowały się w przedziale zadań 
umiarkowanie trudnych (zad. 15., p = 0,63; zad. 24., p = 0,63; zad. 26., p = 0,51; zad. 27., p = 0,64; zad. 
31., p = 0,55). Zadanie tego typu okazało się także najłatwiejsze w całym arkuszu (zad. 30., p = 0,79). 
 

Zadania sprawdzające umiejętność korzystania z informacji okazały się trudne tylko wówczas, gdy ich 
wykonanie wymagało wiedzy z zakresu przedmiotu (zad. 4., p = 0,20 – duży problem stanowiło 
rozpoznanie partii stanowiących koalicję rządową w latach 2007–2011, pojawiały się odpowiedzi 
niezwiązane z wykresem, mylono elektorat partyjny z partią polityczną i rozwinięcie skrótów nazw 
partii; zad. 21., p = 0,50; zad. 22., p = 0,50). Dwa zadania z materiałem źródłowym niewymagające 
wiedzy specjalistycznej, a wskazania zależności i tendencji były zadaniami trudnymi (zad. 28., 
p = 0,41; zad. 29., p = 0,24). Co warte podkreślenia, najtrudniejsze w całym arkuszu okazało się 
zadanie wymagające głębszego, nieliteralnego odczytania przesłania materiału źródłowego (zad. 23., 
p = 0,19 – zdający nie odczytywali najczęściej kontekstu problemu). 
 

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi okazało się jednym z dwóch najbardziej różnicujących, a jego średni 
wynik jest zbliżony do średniego rezultatu całego egzaminu. Rzadkie była przypadki braku prób 
podjęcia tego zadania, choć czasem tekst napisany przez zdających był zbyt krótki. Na ogół 
wymieniano dwie organizacje działające na zasadach wolontariatu (najczęściej Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Polską Akcję Humanitarną lub Caritas Polska) i bardzo 
ogólnie wskazywano ich rolę. Skutki dla wolontariuszy albo nie były określane, albo określano 
je lapidarnie. Charakteryzując niski stopień zainteresowania społecznego wolontariatem w Polsce, 
zdający trafnie określali jego poziom na tle innych państw, lecz nie zawsze potrafili podać przyczyny 
tego zjawiska. Propozycje działań były na ogół przedstawiane również w sposób ogólnikowy bez 
powiązania z władzami konkretnego szczebla administracyjnego. Niestety, wielu maturzystów nie 
powoływało się na źródła, a niekiedy ich wykorzystanie sprowadzało się do przepisania fragmentu 
zupełnie nieadekwatnego do przedstawianych treści. 
 
3.2. Poziom rozszerzony  
 

Podstawowy wniosek z matury z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym egzemplifikują 
rezultaty zadań, które okazały się bardzo trudne. Wymagały one wiedzy z zakresu przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym, m.in. polskich unormowań prawnych: wspólnot etnicznych (zad. 1.B., 
p = 0,16), referendum (zad. 5., p = 0,17) oraz organów samorządu terytorialnego (zad. 9., p = 0,15). 
Warto podkreślić, że wszystkie wskazane zadania (poza pierwszym) miały formę otwartą. 
Podstawową bolączką maturzystów były zatem braki w wiedzy z przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym. Podobne wnioski można wyciągnąć, analizując inne zadania – nawet zamknięte – 
części I arkusza, których średni wynik był niższy do średniego rezultatu całego egzaminu: 
 zad. 2., w którym należało określić prawdziwość lub fałszywość stwierdzeń dotyczących ujęć 

teoretycznych struktury społecznej (p = 0,25); 
 zad. 3., sprawdzającego umiejętność rozpoznawania znanych postaci publicznych stosujących 

obywatelskie nieposłuszeństwo (p = 0,34);  
 zad. 6., wymagającego znajomości mapy Europy oraz ustrojów państw Unii Europejskiej 

(p = 0,37); 
 zad. 8., w którym należało określić prawdziwość lub fałszywość stwierdzeń dotyczących 

Prezydenta RP (p = 0,21); 
 zad. 13., sprawdzającego umiejętność rozpoznawania organizacji wyspecjalizowanych ONZ 

(p = 0,32);  
 zad. 15., w którym należało określić chronologię – dodajmy, odległych od siebie – wydarzeń 

związanych z polską polityką zagraniczną (p = 0,21). 
 

Zadania, które wymagały podstawowej wiedzy z przedmiotu, były rozwiązywane przez abiturientów 
bez większych problemów i mieściły się w przedziale zadań łatwych (zad. 4., p = 0,73) lub 
umiarkowanie trudnych (zad. 1.A., p = 0,59; zad. 7., p = 0,59). Wszystkie wskazane zadania miały 
zamkniętą formę, zaś spośród zadań otwartych wymagających podstawowej wiedzy tylko dwa nie 
okazały się trudne (zad. 11., p = 0,52; zad. 10., p = 0,70).  
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Łatwa była dla zdających znaczna część zadań części II arkusza, a zatem zadań wymagających 
czytania ze zrozumieniem: przepisów prawnych (zad. 16., p = 0,72; zad. 17.B., p = 0,78, zad. 19., 
p = 0,83), tekstów publicystycznych (zad. 23., p = 0,79) oraz wykresów (zad. 18., p = 0,84). 
Umiarkowanie trudne, aczkolwiek w kontekście ogólnych wyników matury relatywnie łatwe, były 
zadania wymagające zastosowania i zestawienia informacji z dwóch tekstów publicystycznych 
(zad. 20.B., p = 0,64), jak również znajomości podstawowych pojęć i ich egzemplifikacji (zad. 20.A., 
p = 0,61). W znacznie mniejszym stopniu zadawalające wyniki osiągnięto z zadań z materiałem 
źródłowym, do których rozwiązania było konieczne posiadanie wiedzy przedmiotowej (zad. 22., 
p = 0,29). Niespodzianką były wyniki zadania 21., w którym sprawdzono m.in. umiejętność 
odróżniania procentu od punktu procentowego – wydaje się, że słaby rezultat był spowodowany tak 
niskim poziomem wskazanej umiejętności, jak i nieuważnym odczytywaniem przez maturzystów 
danych i opisów (p = 0,21). 
 

Najbardziej różnicujące okazało się wypracowanie, a dokładniej jego część merytoryczna. Wynik tej 
części (p = 0,35) był niższy niż średni rezultat egzaminu. Często nie odwoływano się w nim do źródeł 
bądź odwoływano się w sposób nieumiejętny – średnik rezultat był w tym względzie nawet niższy 
(p = 0,31) niż kwestii merytorycznej. Wypracowanie potwierdza także generalny wniosek związany 
z brakiem u zdających wiedzy na odpowiednim poziomie. Niestety, zdaniem większości 
egzaminatorów, umiejętność pisania dłuższego tekstu z zakresu wiedzy o społeczeństwie stopniowo 
zanika u maturzystów, a coraz więcej jest prac pisanych bez koncepcji lub nie na temat. 
 

Znacznie częściej maturzyści pisali wypracowanie na temat 1. Nierzadko wypracowania nie dotyczyły 
tematu, były chaotycznymi rozważaniami na temat praw człowieka lub aktualnej sytuacji w Polsce. 
Zdarzały się też wypowiedzi składające się zaledwie z kilku zdań. W pracach nie rozróżniano praw 
i wolności politycznych, a najczęściej opisywanymi były te, których dotyczyły materiały źródłowe z II 
części arkusza (wolność zgromadzeń i wolność słowa oraz prawo do udziału w wyborach). 
 

Wydaje się, że temat 2. wybierali zdający lepiej przygotowani merytorycznie. Najczęściej nie pisano 
o niektórych formach integracji gospodarczej WE (np. strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny 
rynek). W przypadku integracji w aspekcie terytorialnym pomijano najczęściej niektóre rozszerzenia 
lub nie podawano nazw odpowiednich państw albo właściwych dat. Lapidarnie i krótko omawiano 
instytucje UE. Popełniano przy tym dużo błędów rzeczowych, zwłaszcza w podawaniu uprawnień 
poszczególnych organów, nie wspominano o traktacie lizbońskim. Czasami pojawiały się 
wypracowania w całości poświęcone historii integracji Polski z UE bądź miejscu naszego państwa 
w strukturach unijnych.  
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FILOZOFIA 
 
1. Opis arkuszy 
 

Arkusze egzaminacyjne z filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym składały się z dwóch 
części: z testu sprawdzającego wiedzę oraz testu sprawdzającego umiejętność analizy krytycznej 
tekstu filozoficznego na poziomie podstawowym, a umiejętności pisania własnego tekstu na poziomie 
rozszerzonym. 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym składał się z 9 zadań, za które maksymalnie 
można było otrzymać 20 punktów, a test sprawdzający umiejętność krytycznej analizy tekstu 
filozoficznego – z 16 zadań ocenianych maksymalnie na 30 punktów. Przedmiotem analizy krytycznej 
był fragment dzieła Józefa Marii Bocheńskiego Ku filozoficznemu myśleniu. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Test sprawdzający wiedzę na poziomie rozszerzonym składał się z 7 zadań, za które maksymalnie 
można było otrzymać 20 punktów. Umiejętność pisania własnego tekstu sprawdzało zadanie 8., 
którego polecenie brzmiało:  Na podstawie podanych fragmentów Eseju o człowieku Ernesta 
Cassirera i Aktualności piękna Hansa Georga Gadamera oraz własnej wiedzy z dziedziny 
estetyki rozważ, czy istotą sztuki jest naśladowanie natury.  
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Maks. 
liczba pkt Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standard. 

238 50 0 100 40 42 16 
 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 

Wykres 1. Średnie wyniki w różnych typach szkół   
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Do egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie podstawowym przystąpiło 169 absolwentów liceów 
ogólnokształcących, 5 absolwentów liceów profilowanych, 61 absolwentów techników, 
2 absolwentów liceów uzupełniających i 1 absolwent technikum uzupełniającego. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, 
problemów i tez (I 1). 0,30 0,71 

2. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie podstawowych 
koncepcji i fragmentów dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,33 0,72 

3. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie podstawowych 
koncepcji i fragmentów dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,25 0,71 

4. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, 
problemów i tez (I 1). 0,66 0,55 

5. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie podstawowych 
koncepcji i fragmentów dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,20 0,36 

6. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie podstawowych 
koncepcji i fragmentów dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,36 0,32 

7. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie podstawowych 
koncepcji i fragmentów dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,49 0,60 

8. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, 
problemów i tez (I 1). 0,74 0,43 

9. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie podstawowych 
koncepcji i fragmentów dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,17 0,41 

10–25 

Korzystanie 
z informacji 
 
Tworzenie 
informacji 
 
Wiadomości i 
rozumienie 

Wykorzystanie nabytej wiedzy filozoficznej 
do krytycznego analizowania tekstów 
filozoficznych, a w szczególności 
do rekonstrukcji zawartych w nich 
problemów, tez i argumentacji; 
konfrontowanie poglądów z poglądami 
innych filozofów; zapisywanie w zwięzłej 
formie wyników  krytycznej analizy tekstu 
filozoficznego. 

  

10. Rozumienie informacji zawartych we fragmencie tekstu 
filozoficznego. 0,42 0,39 

11. Rozumienie problematyki tekstu filozoficznego. 0,62 0,46 

12. Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji 
i fragmentów dzieł filozofów europejskich.  0,23 0,61 

13. Rozumienie problematyki tekstu. 0,29 0,47 

14. Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez. 0,15 0,50 

15. Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez. 0,32 0,63 

16. Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji 
i fragmentów dzieł filozofów europejskich. 0,10 0,48 
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17. Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji 
i fragmentów dzieł filozofów europejskich. 0,61 0,50 

18. Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez. 0,33 0,53 

19. Rozumienie argumentacji autora tekstu. 0,30 0,61 

20. Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji 
i fragmentów dzieł filozofów europejskich. 0,37 0,36 

21. Konfrontowanie stanowisk filozoficznych. 0,63 0,45 

22. Konfrontowanie stanowisk filozoficznych. 0,34 0,44 

23. Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez. 0,23 0,43 

24. Znajomość i rozumienie podstawowych koncepcji 
i fragmentów dzieł filozofów europejskich. 0,10 0,51 

25. Znajomość i rozumienie wybranych pojęć, problemów i tez. 0,64 0,18 
 

 
 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–16 4 
2 17–22 7 
3 23–28 12 
4 29–36 17 
5 37–42 20 
6 43–52 17 
7 53–60 12 
8 61–72 7 
9 73–100 4 

 
Staninowy rozkład wyników umożliwia zdającym porównanie indywidualnego wyniku z wynikami 
osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie podstawowym. 
Umieszczając wynik w odpowiedniej klasie (w odpowiednim staninie), otrzymujemy odpowiedź 
na pytanie, ilu zdających ma wynik porównywalny, ilu niższy, a ilu wyższy. 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Maks. 
liczba pkt Min. Maks. Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

341 50 0 100 62 62 25 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 

Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 
Do egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 333 absolwentów liceów 
ogólnokształcących, 1 absolwent liceum profilowanego, 7 absolwentów liceów uzupełniających.  
 
Na średni wyniki egzaminu z filozofii na poziomie rozszerzonym duży wpływ mieli olimpijczycy. 
Stanowili oni około 11% zdających na tym poziomie. 
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1 Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie problemów 
i podstawowych koncepcji i dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 

0,51 0,74 

2 Wiadomości 
i rozumienie 

Rozumienie wybranych pojęć, problemów, tez  
(I 1). 0,69 0,61 

3 

Wiadomości 
i rozumienie 
 
Korzystanie z 
informacji 

Znajomość i rozumienie problemów 
i podstawowych koncepcji i dzieł filozofów 
europejskich (I 2). 
Wykorzystanie nabytej wiedzy filozoficznej do 
krytycznego analizowania tekstów 
filozoficznych […] do rekonstrukcji zawartych 
w nich problemów, tez i argumentacji (II 1). 

0,59 0,63 
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4 Korzystanie 
z informacji 

Badanie logicznej poprawności wypowiedzi  
(II PR)  
(odróżnianie metod indukcji i dedukcji 
w dowodzeniu). 

0,62 0,67 

5 Wiadomości 
i rozumienie 

Rozumienie wybranych pojęć, problemów, tez  
(I 1). 0,76 0,60 

6 Wiadomości 
i rozumienie 

Wykorzystanie nabytej wiedzy filozoficznej 
do konfrontowanie poglądów z poglądami 
innych filozofów (   3) . 

0,71 0,62 

7 

Korzystanie 
z informacji 
 
 
 
Wymagania 
egzaminacyjne 

Wykorzystanie nabytej wiedzy filozoficznej 
do krytycznego analizowania tekstów 
filozoficznych, a w szczególności 
do rekonstrukcji zawartych w nich problemów, 
tez i argumentacji (II 1). 
 
Jak oceniać ludzkie czyny? 

0,72 0,64 

8 

Korzystanie 
z informacji 
 
Tworzenie 
informacji 
 
Wiadomości i 
rozumienie 

Wykorzystanie nabytej wiedzy filozoficznej 
do krytycznego analizowania tekstów 
filozoficznych, a w szczególności 
do rekonstrukcji zawartych w nich problemów, 
tez i argumentacji (II 1).  
Konfrontowanie poglądów z poglądami innych 
filozofów (   3) .  
Argumentowanie własnego stanowiska; 
pisanie własnego tekstu  (III 1).  

  

8T 

 
 
Tworzenie 
tekstu 

Umiejętność sformułowania tezy (własnego 
stanowiska) zgodnie ze sformułowanym w 
temacie wypracowania problemem 

0,83 0,60 

8A Umiejętność formułowania właściwych 
argumentów 0,77 0,73 

8K Umiejętność formułowania właściwych 
kontrargumentów 0,45 0,86 

8M Poprawność merytoryczna i terminologiczna 
wypowiedzi 0,54 0,91 

8J Poprawność językowa i kompozycyjna 
wypowiedzi 0,79 0,72 

 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–22 4 
2 23–30 7 
3 31–40 12 
4 41–52 17 
5 53–64 20 
6 65–82 17 
7  

83–100 
 

12 
8 7 
9 4 
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Staninowy rozkład wyników umożliwia zdającym porównanie indywidualnego wyniku z wynikami 
osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym. Umieszczając 
wynik w odpowiedniej klasie (w odpowiednim staninie), otrzymujemy odpowiedź na pytanie, ilu 
zdających ma wynik porównywalny, ilu niższy, a ilu wyższy. 
 
Komentarz  
 
Na poziomie podstawowym trudności zdającym sprawiły zadania sprawdzające wiedzę z historii 
filozofii – pierwsze trzy oraz zadanie 5. i 9. W rozwiązaniu pierwszego zadania zdający powinni 
wykazać się znajomością następujących pojęć: sceptycyzm, relatywizm, agnostycyzm; w drugim 
zadaniu – przyporządkować Epikurowi, Arystotelesowi, Sartre’owi i Nietzschemu właściwe tezy, 
w trzecim wykazać się rozumieniem koncepcji Złotego Środka,  w piątym (najtrudniejszym) 
sformułować definicję marynarza zgodnie z Arystotelesowską koncepcją definiowania, a w 9. 
wykazać się rozumieniem różnic między ontologicznymi i kosmologicznymi dowodami na istnienie 
Boga. Natomiast w teście sprawdzającym wiedzę z historii filozofii na poziomie rozszerzonym nie 
było zadań trudnych i bardzo trudnych; umiarkowanie trudnymi okazały się zadania pierwsze i trzecie. 
Pierwsze dotyczyło autorstwa wymienionych w zadaniu tez, a trzecie wyjaśnienia sensu 
egzystencjalistycznego poglądu wyrażonego w zdaniu: Człowieka w pojęciu egzystencjalisty 
nie można zdefiniować dlatego, że jest on pierwotnie niczym. 
 

Druga część arkusza zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym okazała się trudniejsza 
od części sprawdzającej wiedzę z historii filozofii. 
 

Test sprawdzający umiejętność analizy krytycznej tekstu na poziomie podstawowym okazał się 
trudny, ponieważ w odpowiedziach do wielu zadań należało zastosować wiedzę z historii filozofii, 
np. rozwiązania zadań 10. i 11. wymagały od zdającego zrozumienia różnic między prawdą 
w znaczeniu ontologicznym, a prawdą w znaczeniu logicznym. Zadania 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 
24. – znajomości i rozumienia zagadnień epistemologicznych, np. odróżnienie idealizmu 
od relatywizmu teoriopoznawczego i umieszczenie tych koncepcji w kontekście historycznym. 
 

Temat wypracowania na poziomie rozszerzonym dotyczył estetyki. Do tematu zostały dołączone 
fragmenty dwóch tekstów: Esej o człowieku Ernesta Cassirera i Aktualność piękna Hansa Georga 
Gadamera. W ocenie wypracowania egzaminatorzy brali pod uwagę następujące kryteria: poprawne, 
zgodne z tematem sformułowanie tezy lub stanowiska, logiczność argumentacji, umiejętność 
krytycznej oceny użytych na rzecz tezy argumentów (kontrargumentacja), poprawność merytoryczną 
i terminologiczną wywodu oraz poprawność języka i kompozycji. Najtrudniejszym elementem 
wypracowań egzaminacyjnych była kontrargumentacja – łatwość tego kryterium wynosiła 0,45%. Na 
jakości wypracowań zaważyły też błędy merytoryczne (wskaźnik łatwości tego kryterium – 0,54%). 
 

Tak jak co roku zdarzały się wypracowania na niskim poziomie, świadczące o tym, że zdający mają 
kłopoty nie tylko z wiedzą filozoficzną, ale i z umiejętnością przelewania myśli na papier oraz 
wypracowania będące dowodem, że filozofia jest pasją – takich prac z roku na rok jest więcej. 
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JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z trzech części. 
Część I – leksykalno-gramatyczna, sprawdzała operatywną znajomość gramatyki łacińskiej z całego 
zakresu wymagań egzaminacyjnych określonych dla poziomu podstawowego, część II – rozumienie 
oryginalnego tekstu łacińskiego, zaś część III – znajomość kultury antycznej. 
 

Arkusz egzaminacyjny zawierał 17 zadań, głównie zamkniętych. Kilka zadań zostało sformułowanych 
do różnorodnych źródeł informacji, w tym do materiału ikonograficznego. 
 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 100 punktów; w tym za część I – 40 punktów, za część II – 30 punktów, a za część III – 
30 punktów.  
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składał się z trzech części. 
Część I – leksykalno-gramatyczna, sprawdzała operatywną znajomość gramatyki łacińskiej z całego 
zakresu wymagań egzaminacyjnych określonych dla poziomu rozszerzonego. Część II, sprawdzająca 
umiejętność stosowania poprawnych technik przekładu, polegała na sporządzeniu tłumaczenia 
oryginalnego tekstu łacińskiego. Natomiast część III sprawdzała umiejętność wykorzystania wiedzy 
z kultury antycznej do napisania własnego tekstu. 
 

W części I zastosowano cztery zadania zamknięte. W części II od zdającego oczekiwano 
zredagowania spójnego i poprawnego stylistycznie przekładu jednego z dwóch tekstów: fragmentu 
tekstu In Verrem Cycerona lub De vita Caesarum: Divus Iulius Swetoniusza. Część III zobowiązywała 
do zinterpretowania podanych materiałów źródłowych (teksty literackie oraz źródło ikonograficzne) 
i napisania wypracowania na temat: Jakimi motywami kierowali się bohaterowie mitów greckich 
w zmaganiach ze światem bogów? Odpowiedz na podstawie analizy podanych tekstów kultury 
i własnej wiedzy. W swojej pracy zwróć uwagę na konsekwencje tych zmagań. 
 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 100 punktów; w tym za część I arkusza – 20 punktów, za część II – 50 punktów, 
a za część III – 30 punktów. 
 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 
Tabela 1. Wyniki maturzystów – parametry statystyczne 

Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

100 29 100 62 63 15 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 
Do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka łacińskiego i kultury antycznej 
przystąpili głównie absolwenci liceów ogólnokształcących; wśród 100 maturzystów, którzy zdawali 
ten egzaminu, było tylko 2 absolwentów techników. Arkusz egzaminacyjny na poziomie 
podstawowym zastosowany na tegorocznym egzaminie okazał się dla maturzystów umiarkowanie 
trudny. 
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Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca zadań 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie form morfologicznych. 0,60 0,64 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie form morfologicznych i ich 
składniowego zastosowania. 0,37 0,49 

3. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce do: 
rozpoznawania form morfologicznych i ich 
zastosowania składniowego, dokonywania prostych 
transformacji, identyfikowania konstrukcji 
składniowych. 

0,62 0,47 

4. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce i leksyce 
do rozpoznawania form morfologicznych i ich 
składniowego zastosowania. 

0,52 0,66 

5. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce i leksyce 
do wyjaśniania przysłów, pojęć. 0,81 0,53 

6. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie form morfologicznych, ich funkcji 
semantycznych i zastosowania składniowego. 0,63 0,67 

7. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce i leksyce 
do rozpoznania ogólnego sensu zdania, wyjaśniania 
przysłów. 

0,96 0,44 

8. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce i leksyce 
do wyjaśniania pojęć i terminów w języku polskim, 
które mają swoje źródło w łacinie. 

0,81 0,29 

9. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie oryginalnego tekstu łacińskiego: 
rozpoznanie ogólnego sensu tekstu wyszukanie 
informacji szczegółowych. 

0,41 0,70 

10. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie oryginalnego tekstu łacińskiego: 
rozpoznanie ogólnego sensu tekstu; wyszukanie 
informacji szczegółowych. 

0,65 0,79 

11. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie oryginalnego tekstu łacińskiego: 
wyszukiwanie informacji szczegółowych; 
rozpoznanie właściwych znaczeń wyrazów. 

0,67 0,66 

12. Wiadomości 
i rozumienie 

Wykazanie się znajomością geografii świata 
antycznego. 0,74 0,45 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Wykazanie się znajomością historii starożytnego 
Rzymu. 0,45 0,49 

14. Wiadomości 
i rozumienie 

Wykazanie się znajomością historii oraz życia 
politycznego starożytnych Greków i Rzymian. 0,68 0,48 

15. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie twórców tragedii greckiej oraz 
wykazanie się znajomością ich dorobku. 0,59 0,27 

16. Wiadomości 
i rozumienie Odczytanie znaków kultury. 0,58 0,56 

17. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Tworzenie 
informacji 

Odczytanie i interpretacja znaków kultury i tradycji 
antycznej. 0,58 0,61 

 
Wskaźnik łatwości zadań mieści się w przedziale 0,37–0,96. Dla zdających najtrudniejsze okazały się 
trzy zadania. W części I było to zadanie 2., które sprawdzało znajomość gramatyki łacińskiej. 
Od zdającego oczekiwano uzupełnienia każdego z pięciu zdań jedną z podanych form gramatycznych. 
W części II trudne okazało się zadanie, które wymagało zrozumienia oryginalnego tekstu łacińskiego 
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i podania synonimów kilku wyrazów użytych w tekście Cezara De bello Gallico. Natomiast w części 
III trudne, podobnie jak w roku ubiegłym, było zadanie sprawdzające znajomość historii starożytnego 
Rzymu – zagadnień związanych z podbojem Galii przez Cezara i powstaniem Wercyngetoryksa. 
 

Większość zadań z arkusza na poziomie podstawowym ma moc różnicującą z przedziału 0,40−0,70. 
Najlepiej zróżnicowały zdających dwa zadania w części II: zadanie 9. i zadanie 10., które wymagały 
zrozumienia oryginalnego tekstu łacińskiego. 
 
 
2.2. Poziom rozszerzony 
 
Tabela 3. Wyniki maturzystów – parametry statystyczne 

Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

92 19 100 70 73 26 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

Do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym 
przystąpili w 2013 roku tylko absolwenci liceów ogólnokształcących. Arkusz egzaminacyjny 
na poziomie rozszerzonym zastosowany na tegorocznym egzaminie okazał się łatwy dla maturzystów. 
 
Tabela 4. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca zadań 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie form morfologicznych i ich 
składniowego zastosowania. 0,67 0,86 

2. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce i leksyce 
do wyjaśniania pojęć i terminów w języku 
polskim, mającym źródło w łacinie. 

0,94 0,41 

3. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie wiedzy o gramatyce 
do dokonywania transformacji gramatycznych, 
identyfikowania łacińskich konstrukcji 
zdaniowych. 

0,81 0,76 

4. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie form morfologicznych i ich 
składniowego zastosowania. 0,68 0,85 

5. Korzystanie 
z informacji 

Dokonanie przekładu na język polski 
oryginalnego tekstu łacińskiego, czyli: 
– rozpoznanie ogólnego sensu tekstu 
– wykorzystanie wiadomości o gramatyce 

i leksyce łacińskiej do sporządzenia przekładu 
– zastosowanie poprawnych technik przekładu 

łacińskich struktur morfologicznych, 
składniowych 

– zastosowanie właściwych polskich 
odpowiedników leksykalnych dla łacińskich 
wyrazów i związków frazeologicznych 

– zredagowanie spójnego i poprawnego 
stylistycznie przekładu. 

0,66 0,98 
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6. Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie przekazów kulturowych 
i tworzenie tekstu własnego, czyli: 
– zanalizowanie i zsyntezowanie treści zawartych 

w materiale źródłowym 
– wyselekcjonowanie posiadanych wiadomości 

i wykorzystanie ich do wykonania zadania 
– zintegrowanie wiedzy z różnych dziedzin 
– wyrażenie i uzasadnienie swojego punktu 

widzenia, opinii 
– zredagowanie wypowiedzi z zachowaniem 

treściowych i formalnych zasad organizacji 
tekstu 

– sformułowanie wypowiedzi zgodnie z zasadami 
poprawności językowej. 

0,82 0,81 

 
Wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym i wskaźniki łatwości zadań w arkuszu pozwalają 
stwierdzić, że maturzyści nie mieli większych problemów zarówno z rozumieniem oryginalnego 
tekstu łacińskiego, co jest jednym z głównych celów nauczania klasycznej łaciny, jak i z analizą oraz 
interpretacją różnorodnych tekstów kultury. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi znalazło się w grupie 
zadań łatwych; upoważnia to do sformułowania wniosku, że tegoroczni maturzyści opanowali trudną 
sztukę tworzenia własnego tekstu na podany temat. 
 

Zadania w arkuszu na poziomie rozszerzonym dobrze zróżnicowały zdających. Najlepiej zróżnicowało 
zadanie 5., które wymagało zrozumienia oryginalnego tekstu łacińskiego i dokonania przekładu 
na język polski. 
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JĘZYK BIAŁORUSKI 
 
 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał zadanie sprawdzające rozumienie tekstu 
nieliterackiego i dwa tematy (do wyboru) sprawdzające odbiór utworu literackiego i umiejętność 
tworzenia własnego tekstu. Do obu zadań dołączone były teksty literackie. 
 

Część I 
Podstawą do sprawdzenia rozumienia czytanego tekstu był artykuł Дарыюшa Шчэпаньчыка 
Таблаізацыя СМІ або журналістыка навыварат, do którego ułożono 12 zadań dotyczących treści, 
języka i stylu oraz kompozycji tekstu. 
 

Część II 
Tematy sprawdzające umiejętność skomponowania dłuższej, spójnej wypowiedzi w języku 
białoruskim odnosiły się do utworów literatury białoruskiej. 
Temat 1. На аснове аналізу верша Янкі Купалы Не шукай выразі свой погляд: ці вартасці, пра 
якія гаворыць aўтар, актуальныя цяпер? 
Temat 2. На аснове аналізу і інтэрпрэтацыі дадзеныx фрагментаў Споведзі Ларысы Геніюш 
прааналізуй сувязь назвы твора з яго праблематыкай. Звярні ўвагу на постаці герояў і значэнне 
прасторы ў творы. 
 

Za część pierwszą zdający mógł otrzymać 21 punktów, za część drugą – 49 punktów. Łącznie 70 
punktów. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał dwa tematy sprawdzające umiejętność 
tworzenia własnego tekstu.  
Temat 1. Параўнай матыў дуба ў творах Дуб Алеся Разанава і Цар-дуб Пятруся Броўкі.  Звярні 

ўвагу на пабудову твораў. 
Temat 2. Чалавечыя пачуцці і ўзаемаадносіны паміж людзьмі. Паразважай над праблемай на 

аснове аналізу і інтэрпрэтацыі твора Уладзіміра Арлова Час чумы. Звярні ўвагу на 
жанравую адметнасць твора. 

Za napisanie wypracowania zdający mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 
sukcesów 

231 31 100 64 67 14 100 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 

http://arche.by/by/page/author/?name=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8E%D1%88%20%D0%A8%D1%87%D1%8D%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D1%8B%D0%BA
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Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego 

1. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,83 0,41 

2. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,56 0,50 

3. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,52 0,55 

4. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,97 0,18 

5. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,85 0,41 

6. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,97 0,21 

7. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,67 0,45 

8. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,60 0,50 

9. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,92 0,31 

10. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,88 0,22 

11. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,47 0,52 

12. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu 
i języka tekstu. 0,91 0,11 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Sproblematyzowanie odczytania tekstu; 
zanalizowanie i zinterpretowanie tekstu;  
podsumowanie swoich rozważań. 

0,59 0,78 

ko
m

po
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Pisanie tekstu uporządkowanego, spójnego, 
zgodnie z zasadami jego organizacji. 0,70 0,47 

st
yl

 Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi. 0,59 0,75 

ję
zy

k 
 

Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 0,70 0,77 

za
pi

s Tworzenie 
informacji Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.  0,61 0,55 

 
  



65 

JĘZYK UKRAIŃSKI 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał trzy zadania – jedno zadanie 
sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego i dwa zadania (do wyboru) sprawdzające odbiór 
utworu literackiego i umiejętność tworzenia własnego tekstu. Do obu zadań dołączone były utwory 
literackie. 
 

Część I 
Podstawą do sprawdzenia rozumienia tekstu nieliterackiego był artykuł Олега Коцарева 
Фантастична квартира або Чи бути українському музею літературної фантастики?, 
do którego sformułowano 13 zadań z zakresu treści, języka i stylu oraz kompozycji tekstu. 
 

Część II 
Tematy sprawdzające umiejętność tworzenia własnego tekstu odnosiły sie do utworów od lat 
obecnych w dydaktyce szkolnej. 
Temat 1. Порівняй мотив кохання у віршах Павлa Тичини О, панно Інно, панно Інно! та 

Іванa Франка Чому являєшся мені. Охарактеризуй мовні засоби у цих творах. 
Temat 2. На основі наведених фрагментів Енеїди Івана Котляревського проаналізуй мотив 

мандрівки Енея по потойбічних світах. Зверни увагу на способи зoбpaжeння 
потойбічних світiв. 

Za część pierwszą zdający mógł uzyskać 21 punktów, za część drugą – 49 punktów. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał dwa zadania (do wyboru przez zdającego) 
sprawdzające umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich – prozatorskiego lub lirycznego 
oraz skomponowania własnego tekstu.  
Temat 1. Я – чекіст, але я і людина. Проаналізуй спосіб зображення головного героя на основі 

фрагменту та цілого твору Я (Романтика) Миколи Хвильового. Зверни особливу 
увагу на заголовок твору.  

Temat 2. На основі твору Лесі Українки І ти колись боролась, мов Ізраїль охарактеризуй образ 
України. Зверни особливу увагу на функцію біблійних символів.  

Zdający mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 
sukcesów 

90 23 100 77 76 15 100 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego 

1. Korzystanie 
z informacji 

Wyróżnienie w tekście związków 
frazeologicznych (wyrazów) i odczytanie ich 
znaczenia. 

0,59 0,49 

2. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,99 0,20 

3. Korzystanie 
z informacji Oczytanie sensu akapitu. 0,76 0,49 

4. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,99 0,37 

5. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,92 0,28 

6. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,70 0,12 

7. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,96 0,28 

8. Korzystanie 
z informacji Rozpoznanie głównej myśli akapitu.  0,51 0,50 

9. Korzystanie 
z informacji Wskazanie tezy akapitu. 0,72 0,09 

10. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu 
i języka tekstu. 0,71 0,26 

11. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,99 -0,02 

12. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,85 0,38 

13. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do rozwiązania problemu. 0,85 0,37 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Sproblematyzowanie odczytania utworów; 
zanalizowanie i zinterpretowanie utworów; 
podsumowanie swoich rozważań. 

0,66 0,84 

ko
m

po
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Komponowanie tekstu uporządkowanego, 
spójnego, zgodnie z zasadami jego 
organizacji. 

0,76 0,69 

st
yl

 Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi. 0,83 0,81 

ję
zy

k 
 

Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 0,81 0,81 

za
pi

s Tworzenie 
informacji Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.  0,68 0,71 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 
Tabela 3. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

14 73 100 94 90 11 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 4. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

 Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Sproblematyzowanie odczytania utworu; 
określenie podstawowych wyznaczników 
poetyki; odczytanie miejsc znaczących; 
rozpoznanie językowych środków 
artystycznego wyrazu i określenie ich funkcji; 
podsumowanie obserwacji analitycznych; 
sformułowanie własnej interpretacji utworu. 

0,84 0,97 

ko
m

po
zy

cja
 

Tworzenie 
informacji 

Komponowanie tekstu uporządkowanego, 
spójnego; nadanie mu właściwego kształtu 
graficznego; zredagowanie wypowiedzi 
zgodnie z cechami gatunku i zamierzoną 
funkcją tekstu. 

0,96 -0,04 

st
yl

 Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi. 0,95 0,44 

ję
zy

k 
 

Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 1,00 – 

za
pi

s Tworzenie 
informacji Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji. 0,93 0,27 

 
 
 
 
 

JĘZYK LITEWSKI 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał trzy zadania – jedno zadanie 
sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego i dwa (do wyboru) sprawdzające odbiór tekstu 
literackiego i umiejętność skomponowania własnego tekstu. Do obu zadań dołączone były utwory 
literackie. 
 

Część I 
Podstawą do sprawdzenia rozumienia tekstu nieliterackiego był artykuł B. Kuzmickasa Tapatumo 
ieškokime kultūroje oraz 15 zadań dotyczących treści, języka i stylu tekstu. 
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Część II 
Tematy wypracowań (do wyboru przez zdającego) dotyczyły utworów literackich wskazanych 
w Informatorze maturalnym. 
Temat 1. Remdamiesi pateiktais Antano Vienuolio apsakymo Paskenduolė fragmentais ir visu kūriniu 

aptarkite lietuviško kaimo buities bei pasaulėžiūros vaizdavimo būdą (požiūrį į darbą, 
gamtą, moralines vertybes, religiją). 

Temat 2. Gimtoji kalba – tautos dvasia ir tėvynės simbolis. Atskleiskite šią temą lygindami Bernardo 
Brazdžionio Lietuviškam žodžiui ir Marcelijaus Martinaičio Tau ačiū, tėvyne eilėraščių 
idėjas ir jų raiškos būdą. 

Za część pierwszą zdający mógł uzyskać 21 punktów, za część drugą – 49 punktów. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 
sukcesów 

29 44 94 69 72 14 100 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego 

1. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,83 0,26 

2. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,97 0,34 

3. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do  rozwiązania problemu. 0,91 0,19 

4. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,53 0,05 

5. Korzystanie 
z informacji 

Wyróżnienie w tekście związków 
frazeologicznych (wyrazów) i odczytanie ich 
znaczenia. 

1,00  

6. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do  rozwiązania problemu. 0,47 0,22 

7. Korzystanie 
z informacji Odczytanie sensu akapitu. 0,93 0,06 

8. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do  rozwiązania problemu. 0,76 0,17 

9. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do  rozwiązania problemu. 0,64 0,30 

10. Korzystanie 
z informacji 

Wyróżnienie w tekście związków 
frazeologicznych (wyrazów) i odczytanie ich 
znaczenia. 

0,62 0,20 

11. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do  rozwiązania problemu. 0,97 0,12 
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12. Korzystanie 
z informacji 

Przetworzenie informacji i zastosowanie 
do  rozwiązania problemu. 0,69 0,40 

13. Korzystanie 
z informacji 

Wyróżnienie w tekście związków 
frazeologicznych (wyrazów) i odczytanie ich 
znaczenia. 

0,95 0,40 

14. Korzystanie 
z informacji Wskazanie głównej myśli tekstu. 0,90 0,18 

15. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie charakterystycznych cech 
stylu. 0,86 0,21 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Sproblematyzowanie odczytania tekstu; 
zanalizowanie i zinterpretowanie tekstu;  
podsumowanie swoich rozważań. 

0,61 0,92 

ko
m

po
zy

cja
 

Tworzenie 
informacji 

Pisanie tekstu uporządkowanego, spójnego, 
zgodnie z zasadami jego organizacji. 0,74 0,75 

st
yl

 Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi. 0,78 0,80 

ję
zy

k 
 

Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 0,82 0,86 

za
pi

s Tworzenie 
informacji Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.  0,59 0,75 

 
 
 

JĘZYK KASZUBSKI 
 

1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał dwa zadania – jedno zadanie polegało 
na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, drugie na przetłumaczeniu tekstu kaszubskiego 
na język polski. 
 

Część I 
Podstawą do sprawdzenia znajomości gramatyki języka kaszubskiego był test leksykalno-gramatyczny 
składający się z 20 pytań zamkniętych. 
 

Część II 
Podstawą do sprawdzenia umiejętności zawartych w trzecim obszarze standardów (Tworzenie 
informacji) był fragment tekstu z książki D. Abramowicza, Legendy Pomorza i Kaszub. Die Legenden 
von Pommern und Kashuben. Òpòwiednie Pòmòrzô ë Kaszëbsczi (Katowice 2010). 
Za poprawne wykonanie zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów za każdą część. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
Arkusz egzaminacyjny z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym zawierał cztery zadania, 
które sprawdzały: znajomość gramatyki języka kaszubskiego – test leksykalno-gramatyczny, 
umiejętność pracy z tekstem kaszubskim i przełożenie go na język polski oraz dwa zadania 
(do wyboru) sprawdzające odbiór tekstu literackiego w języku kaszubskim i umiejętność tworzenia 
własnego tekstu.  
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Część I 
Podstawą do sprawdzenia znajomości gramatyki języka kaszubskiego był test leksykalno-gramatyczny 
składający się z 20 pytań zamkniętych. 
 

Część II 
Podstawą do sprawdzenia umiejętności zawartych w trzecim obszarze standardów (Tworzenie 
informacji) był fragment z książki D. Abramowicza, Legendy Pomorza i Kaszub. Die Legenden von 
Pommern und Kashuben. Òpòwiednie Pòmòrzô ë Kaszëbsczi (Katowice 2010). 
 

Część III 
Temat 1. Jakie wartości w życiu są najważniejsze? Na podstawie analizy i interpretacji wierszy Rozpôl 

w sobie głód jistnieniô Bożeny Ugowskiej i Ni mómë czasu Ewy Warmowskiej porównaj 
poglądy autorek. 

Temat 2. Na podstawie opowiastki Lanié wòdë, a dëgùsë Eugeniusza Pryczkowskiego oraz wiersza 
Dëgùsë Aleksandra Labudy przedstaw zwyczaje wielkanocne i omów ich znaczenie 
w dawnej i współczesnej kulturze Kaszub. 

Za poprawne wykonanie zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów za każdą część. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 
sukcesów 

25 35 85 68 66 14 
  

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Zadanie sprawdzające znajomość gramatyki języka kaszubskiego 

1. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość zasad ortografii kaszubskiej. 0,76 0,42 

2. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie procesu kaszubienia.  0,60 0,23 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość zasad słowotwórstwa  (tworzenie 
zdrobnień). 1,00  

4. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie procesu jotacji. 1,00  

5. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie obocznych form wyrazów. 0,64 0,25 

6. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie procesu labializacji.  0,76 0,41 

7. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie formy fleksyjnej 
przymiotników.  0,28 0,14 

8. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie formy fleksyjnej zaimków. 0,80 0,67 

9. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie części mowy.  0,48 0,47 

10. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie formy fleksyjnej czasownika.  0,36 0,03 
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11. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie części mowy (rodzaje 
liczebników). 0,80 0,32 

12. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie formy fleksyjnej czasownika. 0,04 -0,34 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość znaczenia związków 
frazeologicznych.  0,60 0,06 

14. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  znaczenia związków 
frazeologicznych.  0,44 -0,03 

15. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozumienie znaczenia związków 
frazeologicznych.  0,76 0,36 

16. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość zasad słowotwórstwa.  0,24 0,25 

17. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość zasad słowotwórstwa. 0,52 -0,07 

18. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie części mowy. 0,76 0,32 

19. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie części mowy.  0,52 0,45 

20. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie rodzajów zdania. 0,44 0,53 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Przekład oryginalnego tekstu w języku 
kaszubskim na język polski. 0,72 0,89 

 
2.2. Poziom rozszerzony 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

8 65 88 74 74 9 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Zadanie sprawdzające znajomość gramatyki języka kaszubskiego 

1. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie zjawiska fonetycznego 
(jakościowej wymiany spółgłosek). 0,13 -0,01 

2. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie procesu kaszubienia. 0,88 0,44 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość cech samogłosek w języku 
kaszubskim. 0,38 0,38 

4. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość warunków powstawania 
oboczności spółgłoskowych w języku 
kaszubskim. 

0,63 0,58 

5. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie procesu labializacji. 0,63 -0,49 
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6. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość zasad stosowania partykuły ni 
z czasownikami. 0,63 0,15 

7. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość fleksji przymiotników. 0,38 0,27 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie części mowy (rodzaje 
liczebników). 0,38 0,81 

9. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość zasad słowotwórstwa (tworzenia 
wyrazów pochodnych). 0,13 0,50 

10. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość zasad słowotwórstwa (tworzenia 
wyrazów złożonych). 0,88 0,44 

11. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość fleksji rzeczowników. 0,75 0,31 

12. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie formy fleksyjnej czasownika. 0,50 0,59 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość fleksji czasownika (tryb 
rozkazujący). 0,88 -0,65 

14. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie części mowy. 0,25 0,88 

15. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozumienie znaczenia związków 
frazeologicznych. 0,75 0,31 

16. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozumienie znaczenia związków 
frazeologicznych. 0,63 0,15 

17. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozumienie znaczenia związków 
frazeologicznych. 0,88 0,05 

18. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość leksyki języka kaszubskiego. 1,00  

19. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie części mowy. 0,25 -0,31 

20. Wiadomości 
i rozumienie Rozpoznanie rodzaju zdania. 0,63 0,53 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Przekład oryginalnego tekstu w języku 
kaszubskim na język polski  0,87 0,75 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

tre
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Sproblematyzowanie odczytania tekstu; 
zanalizowanie i zinterpretowanie utworów;  
podsumowanie swoich rozważań. 

0,78 0,46 

ko
m

po
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Pisanie tekstu uporządkowanego, spójnego, 
zgodnie z zasadami jego organizacji. 0,83 0,31 

ję
zy

k 
 

Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, 
dostosowanym do formy wypowiedzi; 
posługiwanie się językiem zgodnym 
z obowiązującą normą. 

0,81 0,47 
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JĘZYK ŁEMKOWSKI 
 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał zadanie sprawdzające rozumienie tekstu 
nieliterackiego i dwa zadania (do wyboru) sprawdzające odbiór utworu literackiego i umiejętność 
tworzenia własnego tekstu w języku łemkowskim. Do obu zadań dołączone były teksty literackie. 
 

Część I 
Podstawą do sprawdzenia rozumienia czytanego tekstu był artykuł P. Trochanowskiego Панщына в 
писаным слов, do którego ułożono 15 zadań dotyczących treści, języka i stylu tekstu. 
 

Część II 
Zdający mogli wybrać między poezją a prozą. 
Temat 1. На основі вершів Ваня Русенкы порівнай головных героів. 
Temat 2. На основі аналізы урывка оповіданя Петро і Ватра авторства П. Ксенича, опиш 
проблемы Лемківской Ватры, на котры звертат увагу автор. 
 

Za część pierwszą zdający mógł otrzymać 21 punktów, za część drugą – 49 punktów. 
 
 

KOMENTARZ  
 
Wyniki egzaminu maturalnego w 2013 r. z języków: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego oraz 
języka kaszubskiego są porównywalne z wynikami ubiegłorocznymi. Również odsetek sukcesów jest 
bardzo wysoki. 
 

Na poziomie podstawowym, w części pierwszej arkusza z języka białoruskiego, najtrudniejsze 
okazało się zadanie polegające na wyjaśnieniu tytułu artykułu w odniesieniu do całego tekstu 
(zadanie 11.), najłatwiejsze – zadania 4. i 6. dotyczące selekcji i hierarchizowania informacji. 
Pozostałe zadania wymagające rozumienia słów, związków frazeologicznych, określenia głównej 
myśli akapitu, wskazywania tezy i argumentów, umiejętności wnioskowania były dla zdających łatwe. 
 

Uczniowie szkół z ukraińskim językiem nauczania nie mieli problemu ze zrozumieniem artykułu 
autorstwa O. Kocarewa o pasjonacie ukraińskiej literatury fantastycznej i jego działalności  
– J. Szeweli. Umiarkowanie trudne dla zdających okazały się zadania 1. i 8. polegające na doborze 
synonimów oraz wyjaśnieniu pojęcia encyklopedia. Pozostałe zadania wymagające zrozumienia 
fragmentów artykułu, przetworzenia informacji zawartej w tekście i wykorzystania jej do rozwiązania 
problemu, określenia stosunku autora do osoby i działalności J. Szeweli były dla zdających łatwe. 
 

Uczniom szkół z litewskim językiem nauczania rozwiązanie zadań testowych nie sprawiło większej 
trudności. Najłatwiejsze dla zdających były zadania polegające na przetworzeniu informacji 
(zadanie 1. i 11.) oraz na doborze synonimów (zadanie 13.), umiarkowanie trudne okazało się zadanie 
6. polegające na selekcji i hierarchizowaniu informacji. 
 

Analiza wyników z części pierwszej arkuszy dla poziomu podstawowego z poszczególnych języków 
mniejszości narodowych pozwala stwierdzić, że w odróżnieniu od lat poprzednich zdający lepiej 
poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi poziomu komunikacyjnego tekstów, a zwłaszcza 
z określaniem gatunków i cech stylistycznych zamieszczonych artykułów (j. białoruski – zadanie 12., 
j. ukraiński – zadanie 10., j. litewski – zadanie 15.). Zadania testowe dotyczące poziomu znaczeń 
i struktury tekstów nieliterackich dla większości zdających, podobnie jak w latach ubiegłych, były 
łatwe. 
 

Do egzaminu maturalnego z języka łemkowskiego przystąpił jeden maturzysta i uzyskał 73% 
maksymalnej liczby punktów. 
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W tegorocznej edycji egzaminu, podobnie jak w edycjach poprzednich, zadaniem najbardziej 
różnicującym populację zdających i sprawiającym abiturientom umiarkowaną trudność było zadanie 
zawarte w drugiej części arkusza wymagające napisania tekstu własnego oraz wykazania się 
umiejętnościami analizy i interpretacji tekstów literackich. Chodzi przede wszystkim o podstawową 
funkcjonalną analizę tropów stylistycznych, rozpoznawanie cech poetyki przywołanych utworów 
i zastosowanie tej wiedzy do interpretacji tekstów literackich.  
Język wypracowań uczniowskich, podobnie jak w latach ubiegłych, był zróżnicowany. Należy jednak 
zauważyć, że pisanie stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi, posługiwanie 
się bogatym i zróżnicowanym słownictwem, poprawną frazeologią dla tegorocznych zdających 
egzamin z języków mniejszości narodowych okazały się umiarkowanie trudne (język białoruski) oraz 
łatwe (języki ukraiński i litewski). Stosowanie natomiast zasad ortografii i interpunkcji okazało się 
umiarkowanie trudne dla zdających języki białoruski i ukraiński, łatwe dla abiturientów szkół 
z litewskim językiem nauczania. 
 

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka białoruskiego przystąpił jeden zdający, pozostałych 
13 osób to laureaci olimpiady z języka białoruskiego, którzy byli zwolnieni z egzaminu maturalnego 
i na świadectwie mają wpisany wynik maksymalny. Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym 
z języka ukraińskiego pisało 14 osób. Zdający wykazali się znajomością poetyki utworów, jednak 
kłopot sprawiło im określenie związku gatunku utworu z jego ideą. Abiturienci uzyskali wysokie 
wyniki, co potwierdza fakt, że osoby wybierające egzamin na poziomie rozszerzonym są lepiej 
do niego przygotowane. W tegorocznej edycji egzaminu nikt nie zadeklarował zdawania języka 
litewskiego na poziomie rozszerzonym. 
 

Egzamin maturalny z języka kaszubskiego jako języka regionalnego zdawano na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. Na obu poziomach w części pierwszej arkusza zamieszczony jest test 
leksykalno-gramatyczny składający się z pytań zamkniętych o różnicowanej skali trudności. 
Na poziomie podstawowym trudne dla zdających były zadania, w których należało rozpoznać formę 
fleksyjną przymiotników, czasowników oraz wykazać się znajomością zasad słowotwórstwa. 
Na poziomie rozszerzonym bardzo trudne okazały się zadania wymagające znajomości zasad 
słowotwórstwa, zasad ortografii kaszubskiej oraz rozpoznania części mowy.  
Na obu poziomach zadanie otwarte, zawarte w drugiej części arkusza, a polegające na tłumaczeniu 
tekstu kaszubskiego na język polski, było dla zdających łatwe. Od zdającego wymagano: rozumienia 
poszczególnych wyrazów, frazeologizmów, struktur gramatycznych, znaczenia elementów 
spajających, czynnej znajomości leksyki i umiejętności translatorskich.  
Zdający piszący egzamin na poziomie rozszerzonym musieli jeszcze wykonać zadanie znajdujące się 
w trzeciej części arkusza i polegające na napisaniu wypracowania. Abiturienci nie mieli problemów 
ze zrozumieniem utworów literackich w języku kaszubskim, z ich podstawową analizą oraz 
interpretacją. 
 

Analiza wyników egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języków 
mniejszości narodowych oraz języka kaszubskiego pozwala stwierdzić, że największe problemy mieli 
maturzyści z pisaniem własnego tekstu, a konkretnie z zastosowaniem, zawartej w standardach 
wymagań egzaminacyjnych, wiedzy z zakresu poetyki szkolnej. Niewielka wiedza o rodzajach 
i gatunkach literackich, brak sprawności w odczytywaniu znaczeń przenośnych, niewielka znajomość 
symboli i kontekstów kulturowych sprawia, ze skomponowanie uporządkowanej wypowiedzi 
na wskazany temat wciąż pozostaje dla zdających trudnym wyzwaniem. 
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MATEMATYKA 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny z matematyki dla poziomu podstawowego (czas trwania egzaminu 170 minut) 
zawierał 34 zadania (25 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych, w tym 6 zadań krótkiej odpowiedzi 
oraz 3 zadania rozszerzonej odpowiedzi). 
 

Zadania zamknięte badały przede wszystkim znajomość i rozumienie podstawowych pojęć 
matematycznych, definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Zadania 
otwarte sprawdzały umiejętność analizowania i interpretowania problemów matematycznych oraz 
formułowania opisu matematycznego danej sytuacji. 
 

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu dla poziomu podstawowego obejmowała większość 
treści z podstawy programowej. Za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać 50 pkt.  
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz dla poziomu rozszerzonego (czas trwania egzaminu 180 minut) zawierał 12 zadań otwartych. 
Sprawdzały one wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla 
poziomu rozszerzonego. Zadania egzaminacyjne badały przede wszystkim umiejętność poprawnego 
interpretowania tekstu matematycznego, analizowania sytuacji problemowych i podawania do nich 
opisu matematycznego oraz argumentowania i prowadzenia matematycznego rozumowania. 
Za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać 50 pkt. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników na poziomie podstawowym 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100



76 

Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 
358153 0 100 54 55 26 85 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 

Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących.  

Tabela 2. Łatwości i moce różnicujące zadań 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność Łatwość 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 
i jej interpretacji geometrycznej do wskazania 
zbioru rozwiązań nierówności typu x a b  . 

0,71 0,49 

2. Modelowanie 
matematyczne Zastosowanie pojęcia procentu. 0,72 0,46 

3. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Wykonanie obliczeń z zastosowaniem wzorów 
na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i 
logarytm. potęgi o wykładniku naturalnym. 

0,66 0,57 

4. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie układu równań liniowych.  0,83 0,50 

5. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie interpretacji współczynników 
we wzorze funkcji liniowej. 0,60 0,65 

6. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Odczytanie ze wzoru funkcji kwadratowej 
współrzędnych wierzchołka paraboli. 0,65 0,54 
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7. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się wzorami skróconego 
mnożenia. 0,74 0,53 

8. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Badanie prostopadłości prostych na podstawie 
ich równań kierunkowych. 0.74 0.46 

9. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie współczynników we wzorze 
funkcji liniowej do określenia położenia 
prostej w układzie współrzędnych. 

0,64 0,43 

10. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie nierówności liniowej 
i wskazanie najmniejszej liczby spełniającej tę 
nierówność. 

0,47 0,49 

11. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Wykorzystanie wykresu funkcji  y f x  do 
wskazania wykresu funkcji typu 

 y f x a  ,  y f x a  ,  y f x  , 

 y f x  . 

0,47 0,44 

12. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie własności ciągu 
geometrycznego.  0,66 0,67 

13. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie własności ciągu 
arytmetycznego.  0,91 0,33 

14. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Zastosowanie prostych związków między 
funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego 
do obliczenia wartości wyrażenia.  

0,70 0,65 

15. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Wykorzystanie związków między kątem 
wpisanym i środkowym.  0,63 0,25 

16. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie równania wielomianowego. 0,61 0,44 

17 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Obliczanie odległości punktów na 
płaszczyźnie i obwodu rombu.  0,77 0,50 

18. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie współrzędnych środka 
odcinka do wyznaczenia jednego z końców 
tego odcinka. 

0,76 0,54 

19. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Posługiwanie się równaniem okręgu.

   
2 2 2x a y b r    . 0,48 0,55 

20. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Wyznaczanie związków miarowych 
w wielościanie.  0,55 0,20 

21. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wyznaczanie związków miarowych w bryłach 
obrotowych. 0,78 0,54 

22. Modelowanie 
matematyczne 

Stosuje twierdzenie znane jako klasyczna 
definicja prawdopodobieństwa do obliczania 
prawdopodobieństw zdarzeń.  

0,57 0,54 

23. 
Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji 

Wykonywanie obliczeń na liczbach 
rzeczywistych, w tym obliczeń na 
pierwiastkach.  

0,64 0,55 
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24. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Obliczanie mediany uporządkowanego 
zestawu danych.  0,79 0,51 

25. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie związków miarowych w 
graniastosłupie do obliczenia jego objętości.  0,70 0,37 

26. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Rozwiązanie równania wielomianowego 
metodą rozkładu na czynniki.  0,61 0,71 

27. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Zastosowanie prostych związków między 
funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego 
do obliczenia wartości wyrażenia.  

0,64 0,71 

28. Rozumowanie 
i argumentacja 

Uzasadnienie prawdziwości nierówności 
algebraicznej.  0,12 0,55 

29. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Odczytywanie z wykresu funkcji zbioru jej 
wartości oraz przedziałów w których funkcja 
przyjmuje wartości ujemne.  

0,52 0,72 

30. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Rozwiązanie nierówności kwadratowej.  0,67 0,68 

31. Rozumowanie 
i argumentacja Przeprowadzenie dowodu algebraicznego.  0,24 0,69 

32. Użycie i tworzenie 
strategii 

Wyznaczanie związków miarowych 
w figurach płaskich.  0,36 0,77 

33. Użycie i tworzenie 
strategii 

Wyznaczanie związków miarowych  
w wielościanach.  0,46 0,81 

34. Modelowanie 
matematyczne 

Rozwiązanie zadania, umieszczonego  
w kontekście praktycznym, prowadzącego do 
równania kwadratowego. 

0,32 0,78 

 

Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Numer 
klasy 

(stanina) 
nazwa klasy 

Wyniki na 
świadectwie 

(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w 

przybliżeniu) 
1 najniższa 0−12 4 
2 bardzo niska 13−18 7 
3 niska 19−28 12 
4 poniżej średniej 29−44 17 
5 średnia 45−60 20 
6 powyżej średniej 61−78 17 
7 wysoka 79−90 12 
8 bardzo wysoka 91−96 7 
9 najwyższa 97−100 4 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 

 
 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

58 383 0 100 56 54 26 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 

Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 

Najwyższy średni wynik na poziomie rozszerzonym uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących. 
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność Łatwość 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1. Użycie i tworzenie 
strategii 

Rozwiązanie nierówności z wartością 
bezwzględną. 0,63 0,75 

2. Rozumowanie 
i argumentacja Przeprowadzenie dowodu geometrycznego. 0,42 0,70 

3. Użycie i tworzenie 
strategii 

Wykorzystanie wzorów na liczbę permutacji, 
kombinacji i wariacji do zliczania obiektów  
w sytuacjach kombinatorycznych. 

0,19 0,50 

4. Użycie i tworzenie 
strategii Rozwiązanie równania trygonometrycznego. 0,70 0,76 

5. Modelowanie 
matematyczne 

Wykorzystanie własności ciągu 
geometrycznego oraz własności ciągu 
arytmetycznego. 

0,78 0,71 

6. Użycie i tworzenie 
strategii 

Rozwiązanie równania kwadratowego  
z parametrem, przeprowadzenie dyskusji 
 i wyciągnięcie wniosków. 

0,58 0,83 

7. Użycie i tworzenie 
strategii Wyznaczenie równania okręgu. 0,58 0,62 

8. 
Wykorzystanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Zastosowanie twierdzenia o reszcie z 
dzielenia wielomianu przez dwumian x a  
i twierdzenia o pierwiastkach wymiernych 
wielomianu.  

0,69 0,74 

9. Użycie i tworzenie 
strategii 

Wykorzystanie związków miarowych 
w figurach płaskich . 0,47 0,72 

10. Użycie i tworzenie 
strategii 

Wyznaczanie związków miarowych  
w ostrosłupie.  0, 30 0,67 

11. Modelowanie 
matematyczne 

Stosowanie twierdzenia znanego jako 
klasyczna definicja prawdopodobieństwa 
do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń. 

0,41 0,55 

12. Użycie i tworzenie 
strategii 

Sporządzanie wykresu funkcji  y f x  
na podstawie danego wykresu funkcji 
logarytmicznej  y f x ; badanie liczby 
rozwiązań równania  
z parametrem. 

0,65 0,71 

 

Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Numer 
klasy 

(stanina) 
Nazwa klasy 

Wyniki 
na świadectwie 

(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w 

przybliżeniu) 
1 najniższa 0−4 4 
2 bardzo niska 5−14 7 
3 niska 15−30 12 
4 poniżej średniej 31−48 17 
5 średnia 49−62 20 
6 powyżej średniej 63−74 17 
7 wysoka 75−86 12 
8 bardzo wysoka 87−92 7 
9 najwyższa   93−100 4 



81 

Komentarz 
 
Poziom podstawowy  
 

Średnia liczba punktów uzyskana przez zdających matematykę na poziomie podstawowym to 55. 
Zadania zastosowane w arkuszu sprawdzały różne umiejętności matematyczne na poziomie 
podstawowym. 
 

Najłatwiejsze okazało się zadanie 4., badające umiejętność rozwiązywania układu równań, oraz 
zadanie13., sprawdzające umiejętności wykorzystania własności ciągu arytmetycznego. Należy 
zwrócić uwagę na łatwości w zadaniach 18. i 24. – wynoszą one odpowiednio 0,76 oraz 0,79. Są to 
zadania dotyczące geometrii analitycznej i statystyki. Zagadnienia te sprawiały kłopot w latach 
ubiegłych. W tym roku można stwierdzić , że umiejętności te są opanowane dobrze. 
 

Zadania o najniższej łatwości wśród zadań zamkniętych z poziomu podstawowego to zadanie 10. oraz 
19. Zadanie 10. wymagało umiejętności przekształceń algebraicznych, natomiast 19. wymagało 
wykazania się znajomością pojęcia i własności równania okręgu w układzie współrzędnych. Mimo 
najniższych łatwości (0,47 i 0,48) można uznać umiejętności wcześniej wymienione za opanowane. 
Zadania otwarte, w szczególności zadanie 26. oraz zadanie 27., wykazały, że maturzyści z dużą 
łatwością rozwiązują równania wielomianowe trzeciego stopnia oraz stosują własności funkcji 
trygonometrycznych kąta ostrego. Zadanie 28. oraz zadanie 31. w swojej treści nakazywało 
udowodnić odpowiednie własności algebraiczne i arytmetyczne. Czynności te zawsze sprawiają 
najwięcej kłopotu maturzystom. Tak było i w tym roku. Zadanie 28., które dotyczyło uzasadnienia 
prawdziwości nierówności algebraicznej uzyskało łatwość 0,12. Zadanie 31., które dotyczyło 
uzasadnienia zależności arytmetycznej uzyskało łatwość 0,24. Wysokie moce różnicujące tych zadań 
(0,71 i 0,69) potwierdzają potrzebę zamieszczania w arkuszu zadań tego rodzaju. 
 

Zadanie, które posiada najwyższą moc różnicującą (0,81) i łatwość (0,46) to zadanie 33. Zadanie to 
dotyczy sprawdzenia umiejętności obliczania objętości ostrosłupa prawidłowego. 
 

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym właściwie zbadał umiejętności matematyczne,  
o czym świadczą wskaźniki otrzymane po egzaminie. 
 
Poziom rozszerzony 
 

Zestaw zadań w arkuszu na poziomie rozszerzonym składał się z 12 zadań otwartych. Zadania 
sprawdzały umiejętności analizowania sytuacji problemowych, tworząc odpowiedni model 
matematyczny, stosując strategię rozwiązania problemu, a także argumentowania i prowadzenia 
rozumowania matematycznego. Średnia egzaminu to 54 punkty. Arkusz bardzo dobrze sprawdzał 
badane umiejętności, o czym świadczą wysokie moce różnicujące zadań. Zadania 1., 4. oraz 5. 
okazały się proste oraz uzyskały odpowiednio moce różnicujące 0,75, 0,76, 0,71. Potwierdza to 
słuszność zastosowania tych zadań w arkuszu. Na uwagę zasługuje efekt zastosowania zadania 2., 
które dotyczyło uzasadnienia pewnej własności geometrycznej. Dowodzenie matematyczne nie jest 
mocną strona maturzystów. W tym zadaniu uzyskano łatwość 0,42. Jest to bardzo wysoki i pozytywny 
wskaźnik dla zadań tego typu. Najtrudniejsze okazało się zadanie dotyczące kombinatoryki (łatwość 
0,19). Zadanie 10., które dotyczyło sprawdzenia umiejętności posługiwania się własnościami 
miarowymi ostrosłupa, uzyskało łatwość 0,30. Dla zadań dotyczących stereometrii na poziomie 
rozszerzonym jest to sytuacja typowa. 
 

Zadania zastosowane w arkuszu dotyczyły dużego zakresu treści matematycznych. Pozwoliło to 
dobrze sprawdzić umiejętności matematyczne na poziomie rozszerzonym. Wskaźniki uzyskane 
po egzaminie w pełni potwierdzają słuszność zastosowania arkusza oraz prawdziwość wniosków, 
które z niego wynikają. 
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BIOLOGIA 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie podstawowym składał się z 29 zadań sprawdzających 
wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych dla tego poziomu oraz umiejętność 
zastosowania tej wiedzy w p raktyce. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza 
zdający mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym składał się z 36 zadań, sprawdzających 
wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu 
rozszerzonego. W arkuszu przeważały zadania sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy  
do rozwiązywania problemów biologicznych oraz umiejętność analizy, interpretacji i przetwarzania 
informacji pochodzących z różnych źródeł. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z tego arkusza 
zdający mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 

W obu arkuszach egzaminacyjnych wykorzystano materiały źródłowe w formie schematów, rysunków, 
tabel oraz tekstów, stanowiące podstawę do analizowania, wyjaśniania i interpretowania problemów 
biologicznych oraz tworzenia informacji. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 

 
 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 

Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
26 475 0 96 42 44 15 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym okazał się trudny dla absolwentów wszystkich 
typów szkół. Najwyższy średni wynik uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących (45%), 
a najniższy – absolwenci techników uzupełniających (30%). We wszystkich typach szkół średnie 
wyniki uzyskane na tegorocznym egzaminie są wyższe niż w roku 2012. 
 

Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1.a 
Wiadomości 
i rozumienie 

Opisanie funkcji mitochondriów w komórce. 0,40 0,45 

1.b 
Określenie związku między liczbą 
mitochondriów a zapotrzebowaniem 
energetycznym komórki. 

0,32 0,45 

1.c Tworzenie  
informacji 

Wykazanie związku braku mitochondriów  
w erytrocytach z przystosowaniem ich 
budowy do pełnionej funkcji. 

0,13 0,36 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie na rysunku nabłonka 
występującego w pęcherzykach płucnych  
i wykazanie związku budowy tego nabłonka  
z jego funkcją. 

0,20 0,49 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Wskazanie narządów człowieka zbudowanych 
głównie z tkanki mięśniowej gładkiej. 0,30 0,33 

4.a Korzystanie 
z informacji 

Uporządkowanie odcinków kręgosłupa 
człowieka według wskazanego kryterium. 0,39 0,40 

4.b Wiadomości 
i rozumienie Opisanie funkcji kręgosłupa człowieka. 0,57 0,48 

5.a Wiadomości 
i rozumienie 

Określenie wskazanego na rysunku rodzaju 
połączenia kości miednicy człowieka. 0,88 0,19 

5.b Rozpoznanie i podanie nazwy wskazanych  
na rysunku kości miednicy człowieka. 0,21 0,35 

6. Korzystanie 
z informacji 

Uporządkowanie elementów morfotycznych 
krwi człowieka według wskazanego 
kryterium. 

0,31 0,17 
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7.a Korzystanie 
z informacji 

Opisanie działania przedsionków i komór 
podczas fazy pracy serca przedstawionej  
na rysunku. 

0,71 0,28 

7.b Opisanie działania zastawek serca podczas 
fazy jego pracy przedstawionej na rysunku. 0,72 0,40 

7.c Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie na rysunku wskazanego 
elementu budowy serca.  0,58 0,28 

8. Tworzenie  
informacji 

Wyjaśnienie związku między zabiegiem 
wprowadzenia stentu do tętnicy wieńcowej  
a zmniejszaniem się ryzyka martwicy mięśnia 
sercowego. 

0,14 0,32 

9. Korzystanie 
z informacji 

Przetwarzanie informacji według podanych 
zasad – skonstruowanie diagramu słupkowego 
na podstawie danych z tabeli. 

0,77 0,38 

10. Wiadomości 
i rozumienie 

Określenie czynników środowiska 
wpływających na ilość wydzielanego potu 
przez organizm człowieka. 

0,39 0,31 

11. Tworzenie  
informacji 

Wyjaśnienie związku między zwiększonym 
przepływem krwi przez naczynia krwionośne 
skóry podczas wysiłku fizycznego  
a utrzymywaniem temperatury ciała właściwej 
dla organizmu. 

0,15 0,36 

12. Wiadomości 
i rozumienie 

Opisanie mechanizmu zapewniającego 
homeostazę organizmu na przykładzie 
regulacji stężenia CO2 we krwi człowieka. 

0,31 0,31 

13.a Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie naczyń krwionośnych wątroby 
przedstawionych na schemacie. 0,33 0,36 

13.b Tworzenie  
informacji 

Zinterpretowanie informacji przedstawionych 
na schemacie –określenie naczynia 
krwionośnego wątroby, w którym stężenie tlenu 
jest wyższe niż w pozostałych naczyniach. 

0,24 0,45 

14. Wiadomości 
i rozumienie 

Określenie funkcji, jakie pełni środowisko 
silnie kwasowe w żołądku. 0,27 0,54 

15. Tworzenie  
informacji 

Określenie bezpośredniej i pośredniej 
przyczyny choroby refluksowej na podstawie 
analizy informacji zawartych w tekście. 

0,52 0,36 

16. Tworzenie  
informacji 

Sformułowanie argumentów uzasadniających 
korzystny wpływ diety bogatej w warzywa  
i owoce na zdrowie człowieka. 

0,52 0,31 

17. Wiadomości 
i rozumienie 

Określenie funkcji witaminy C w organizmie 
człowieka. 0,57 0,25 

18.a Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie z wykresu wyniku 
przeprowadzonego badania. 0,70 0,11 

18.b Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie gruczołu dokrewnego  
na podstawie opisu jego funkcji. 0,63 0,35 

19. Tworzenie  
informacji 

Podanie argumentu uzasadniającego korzyści dla 
organizmu ze stosowania w transplantologii 
nowej metody opisanej w tekście. 

0,33 0,36 

20. Wiadomości 
i rozumienie 

Określenie rodzaju odporności swoistej, 
opisanej w tekście. 0,57 0,24 

21. Wiadomości 
i rozumienie 

Określenie wyniku podziału mejotycznego 
wskazanej komórki człowieka. 0,31 0,41 

22.a Wiadomości  
i rozumienie 

Zapisanie sekwencji nukleotydów w mRNA 
komplementarnym do przedstawionego 
fragmentu DNA. 

0,28 0,46 
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22.b Określenie liczby aminokwasów kodowanych 
przez wskazany fragment mRNA. 0,51 0,48 

23. Wiadomości  
i rozumienie Określenie właściwości kodu genetycznego. 0,08 0,18 

24.a Korzystanie 
z informacji 

Uporządkowanie czynności dotyczących 
klonowania zwierząt według wskazanego 
kryterium. 

0,74 0,37 

24.b Tworzenie 
informacji 

Podanie argumentu uzasadniającego 
genetyczne pochodzenie owcy Dolly. 0,41 0,47 

25. Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie przyczyny występowania  
u bliźniąt różnojajowych takiej samej lub 
różnej płci. 

0,08 0,30 

26.a 

Tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia 
cech u człowieka – określenie genotypów 
rodziców. 

0,46 0,53 

26.b 

Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia 
cech u człowieka – zapisanie krzyżówki 
genetycznej i określenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia u dziecka grupy Rh+. 

0,42 0,57 

27. Wiadomości  
i rozumienie 

Określenie zależności międzygatunkowych 
pomiędzy opisanymi w tekście gatunkami 
zwierząt. 

0,49 0,55 

28.a Korzystanie 
z informacji 

Uporządkowanie przedstawicieli rodzaju 
Homo według wskazanego kryterium. 0,64 0,15 

28.b Wiadomości  
i rozumienie 

Scharakteryzowanie przedstawicieli rodzaju 
Homo. 0,25 0,23 

29. Tworzenie 
informacji 

Przedstawienie argumentu przemawiającego 
za rozwojem energetyki jądrowej  
i argumentu przeciw temu rozwojowi. 

0,39 0,47 

 
Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,08–0,88. Najtrudniejsze dla zdających okazały się 
zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu genetyki, np. zapisywanie 
i odczytywanie informacji genetycznej (zad. 23 i 22.a) oraz wyjaśnianie sposobu dziedziczenia płci  
u człowieka (zad. 25), a także zadania z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka,  
np. sprawdzające umiejętność przedstawiania związku między budową i funkcją struktur (zad.1.c i 2.) 
oraz wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych (zad. 8. i 11.). Trudne dla zdających okazały się 
również zadania sprawdzające umiejętność wyjaśniania procesów zachodzących w organizmie 
człowieka (zad. 13.b, 14 oraz zad. 12., 14., 21) i rozpoznawania elementów budowy organizmu 
człowieka (zad. 5.b, 3. i 6.). Zadania te zostały szczegółowo omówione w komentarzu. Łatwe 
natomiast dla zdających okazały się zadania sprawdzające umiejętność wykorzystywania  
i przetwarzania informacji (zad. 7.a, 7.b, 18.a, 24.a). 
Największą liczbę zadań w arkuszu egzaminacyjnym stanowiły zadania trudne i umiarkowanie trudne 
dla tej grupy zdających; nie było w tym arkuszu zadań bardzo łatwych. 

 

Wartości wskaźnika mocy różnicującej mieściły się w przedziale 0,11–0,57. Najwyższą moc 
różnicującą miały zadania 26.b i 26.a sprawdzające umiejętność rozwiązywania zadań genetycznych  
z zakresu dziedziczenia cech u człowieka oraz zadanie 27. sprawdzające umiejętność opisywania 
zależności pomiędzy organizmami i zadanie 14. sprawdzające umiejętność określania funkcji 
elementów budowy organizmu człowieka. 
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Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−16 4 
2 17−22 7 
3 23−30 12 
4 31−36 17 
5 37−44 20 
6 45−54 17 
7 55−62 12 
8 63−70 7 
9   71−100 4 

 

Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wartości 
graniczne w poszczególnych przedziałach skali staninowej są wyższe niż w roku ubiegłym. Zdający, 
których wyniki znalazły się w klasie średniej, w bieżącym roku uzyskali 37%–44% punktów, 
natomiast w roku ubiegłym 31%–40%. Aby tegoroczny wynik mógł być zaliczony do 9. stanina, 
musiał mieć wartość co najmniej 71% maksymalnej liczby punktów, natomiast w ubiegłym roku – 
wartość 69%. 
 

2.2. Poziom rozszerzony 
 

 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
 

Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
39 746 0 100 50 50 20 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 
Najwyższe wyniki na poziomie rozszerzonym osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (50%) 
i dla tych zdających był to egzamin umiarkowanie trudny. Dla absolwentów innych typów szkół, 
egzamin na poziomie rozszerzonym był trudny. Najniższy średni wynik uzyskali absolwenci liceów 
uzupełniających, dla których egzamin był bardzo trudny. 

 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1. Wiadomości  
i rozumienie 

Opisanie funkcji tkanki tłuszczowej 
na przykładzie jej występowania w różnych 
miejscach organizmu człowieka. 

0,63 0,39 

2. Wiadomości  
i rozumienie 

Wykazanie związku budowy tkanek roślinnych 
z ich przystosowaniem do pełnionej funkcji. 0,15 0,35 

3.a Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie informacji przedstawionych 
na schemacie dotyczących budowy błony 
komórkowej komórki zwierzęcej. 

0,66 0,54 

3.b Wiadomości  
i rozumienie 

Wskazanie elementu budowy błony 
komórkowej zmniejszającej jej płynność. 0,66 0,40 

4.a Wiadomości  
i rozumienie 

Rozróżnienie rodzaju substancji 
transportowanych w komórce przez pory 
w otoczce jądrowej. 

0,29 0,55 

4.b Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie związku pomiędzy aktywnością 
metaboliczną komórki a liczbą porów  
w otoczce jej jądra. 

0,19 0,50 

5. Tworzenie 
informacji 

Planowanie pokazu ilustrującego zjawisko 
osmozy – opisanie warunków pokazu, jego 
przebiegu i przewidywanych wyników. 

0,80 0,61 

6.a Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie informacji przedstawionych 
w tekście dotyczących wytwarzania EPO 
metodą inżynierii genetycznej. 

0,79 0,43 

6.b Wiadomości  
i rozumienie 

Zweryfikowanie prawdziwości informacji 
dotyczących erytropoetyny. 0,34 0,46 
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7.a Wiadomości  
i rozumienie 

Na podstawie schematu reakcji enzymatycznej 
rozpoznanie choroby genetycznej i określenie 
na czym ona polega. 

0,59 0,44 

7.b Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie przyczyny nadwrażliwości ludzi 
albinotycznych na promieniowanie UV. 0,66 0,47 

8. Korzystanie  
z informacji 

Na podstawie danych z tabeli określenie 
zmiany w pracy komór serca przy 
przyspieszonym tętnie. 

0,53 0,22 

9.a Wiadomości  
i rozumienie Opisanie funkcji elementów budowy serca. 0,52 0,48 

9.b Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie działania układu bodźcowo-
przewodzącego serca. 0.29 0,45 

10. Korzystanie  
z informacji 

Na podstawie danych z tabeli skonstruowanie 
wykresu liniowego ilustrującego zmiany 
stężenia glukozy we krwi badanych ludzi. 

0,60 0,41 

11. Wiadomości  
i rozumienie 

Określenie mechanizmu obniżania 
poziomu glukozy we krwi człowieka. 0,35 0,58 

12. Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie zależności pomiędzy 
funkcjonowaniem tarczycy a poziomem 
hormonu tyreotropowego (TSH) wydzielanego 
przez przysadkę. 

0,16 0,45 

13. Korzystanie  
z informacji 

Uporządkowanie substratów według ich 
powinowactwa do enzymu. 0,61 0,20 

14. Korzystanie  
z informacji 

Przyporządkowanie związków chemicznych 
pełniących funkcję przenośników  
do odpowiednich przemian metabolicznych  
w komórce. 

0,29 0,43 

15. Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie znaczenia przekształcania 
pirogronianu w mleczan podczas fermentacji 
mleczanowej dla przebiegu tego procesu. 

0,57 0,55 

16. Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie wpływu niskiej temperatury 
na biomasę przechowywanych warzyw i owoców. 0,58 0,38 

17.a Wiadomości  
i rozumienie 

Określenie roli leukoplastów w komórce 
roślinnej. 0,41 0,56 

17.b Tworzenie 
informacji 

Na podstawie analizy informacji przedstawionych 
na schemacie wyjaśnienie przyczyny zmiany 
koloru bulw ziemniaka pod wpływem światła. 

0,66 0,53 

18.a Wiadomości  
i rozumienie 

Rozpoznanie tkanek przewodzących 
wskazanych na rysunku przekroju 
poprzecznego korzenia i określenie ich funkcji. 

0,51 0,64 

18.b Wskazanie na rysunku cechy identyfikującej 
budowę pierwotną korzenia. 0,31 0,32 

19.a Tworzenie 
informacji 

Planowanie przebiegu doświadczenia – 
ustalenie sposobu zbierania wyników 
doświadczenia. 

0,47 0,51 

19.b Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie wyniku doświadczenia  
na podstawie jego opisu. 0,56 0,53 

20. Wiadomości  
i rozumienie 

Określenie sposobu rozprzestrzeniania się 
diaspor przedstawionych na rysunku. 0,58 0,56 

21.a 
Tworzenie 
informacji 

Planowanie przebiegu doświadczenia – 
określenie próby kontrolnej. 0,68 0,35 

21.b 
Na podstawie wyników doświadczenia 
sformułowanie wniosku dotyczącego funkcji 
liścieni we wzroście i rozwoju rośliny. 

0,15 0,34 
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22. Wiadomości  
i rozumienie 

Rozpoznanie sposobu rozmnażania płciowego 
u zwierząt obojnaczych i określenie jego 
znaczenia biologicznego. 

0,15 0,40 

23.a Korzystanie  
z informacji 

Sformułowanie przedstawionej na wykresie 
zależności pomiędzy zawartością tlenu w wodzie 
a stężeniem hemoglobiny we krwi rozwielitek. 

0,86 0,27 

23.b Wiadomości  
i rozumienie 

Określenie znaczenia adaptacyjnego 
przedstawionego na wykresie zjawiska dla 
przeżywania rozwielitek w różnych warunkach 
środowiska. 

0,58 0,43 

24.a Wiadomości  
i rozumienie 

Wykazanie na przykładach związku budowy skóry 
płazów z przystosowaniem do wymiany gazowej. 0,44 0,60 

24.b Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie związku niewielkich rozmiarów 
ciała salamander bezpłucnych ze sposobem 
wymiany gazowej. 

0,18 0,45 

25. Tworzenie 
informacji 

Wykazanie związku pomiędzy rodzajem 
wydalanego przez kręgowca azotowego 
produktów przemiany materii a jego 
środowiskiem życia. 

0,29 0,56 

26. Wiadomości  
i rozumienie 

Wskazanie rysunku ilustrującego budowę 
grzybni owocnika pieczarki. 0,67 0,22 

27. Tworzenie 
informacji 

Krytyczne odniesienie się do informacji 
dotyczącej znajomości podstawowych pojęć 
genetycznych. 

0,40 0,34 

28.a 
Tworzenie 
informacji 

Określenie zależności pomiędzy genotypem  
i fenotypem w różnych modelach dziedziczenia 
przedstawionych rodowodów. 

0,79 0,34 

28.b 
Obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
choroby w obu przedstawionych modelach 
dziedziczenia. 

0,32 0,43 

29a 
Tworzenie 
informacji 

Na podstawie analizy rodowodu wskazanie osób 
będących nosicielami dystrofii mięśniowej. 0,38 0,48 

29.b 
Sformułowanie argumentu uzasadniającego, 
dlaczego córka wskazanej w rodowodzie pary 
nie będzie chora na dystrofię mięśniową. 

0,53 0,54 

30. Tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie zadania genetycznego – 
określenie procentowego udziału fenotypów 
wśród potomstwa opisanej pary królików. 

0,46 0,62 

31.a Wiadomości  
i rozumienie 

Określenie zależności międzygatunkowej pomiędzy 
larwami gatunków owadów opisanych w tekście. 0,71 0,43 

31.b Określenie poziomów troficznych, do których 
należy organizm opisany w tekście. 0,64 0,58 

32. Wiadomości  
i rozumienie 

Wskazanie przyczyny niewielkiej konkurencji 
o pokarm między opisanymi gatunkami 
rybożernych ptaków ekosystemu jeziora. 

0,86 0,39 

33.a Wiadomości  
i rozumienie 

Wyjaśnienie, na podstawie tekstu, na czym 
polega izolacja prezygotyczna. 0,33 0,46 

33.b Korzystanie  
z informacji 

Określenie rodzaju izolacji prezygotycznej 
opisanej w tekście. 0,79 0,42 

34.a Wiadomości  
i rozumienie Rozróżnianie gazów cieplarnianych. 0,36 0,20 

34.b Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie wpływu wzrostu stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze ziemskiej  
na zwiększenie efektu cieplarnianego. 

0,27 0,45 
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35. Wiadomości  
i rozumienie 

Rozróżnienie narządów homologicznych  
i analogicznych. 0,49 0,44 

36.a 

Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie informacji dotyczących 
technik inżynierii genetycznej na przykładzie 
ziemniaka amfory. 

0,52 0,44 

36.b 
Na przykładzie ziemniaka amflory wyjaśnienie 
znaczenia określonych zasad uprawy 
organizmu genetycznie zmodyfikowanego. 

0,45 0,39 

36.c 
Sformułowanie argumentu „za” uprawą 
przedstawionej odmiany ziemniaka 
genetycznie zmodyfikowanego. 

0,39 0,30 

 

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,15–0,86. Dla zdających najtrudniejsze okazały 
się, podobnie jak w roku ubiegłym, zadania wymagające umiejętności wyjaśniania zależności 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami biologicznymi (zad. 4.b, 24.b, 12.  
i zad. 25.), zadania sprawdzające umiejętność wyjaśniania procesów i zjawisk biologicznych (zad. 22. 
oraz zad. 14., 9.b, i 34.b), zadania sprawdzające umiejętność interpretowania wyników doświadczeń 
(zad. 21.b), a także zadania sprawdzające umiejętność analizowania związków między strukturą  
i funkcją na różnych poziomach organizacji życia (zad. 2., 4.a oraz zad. 24.a). Trudne również dla 
tegorocznych zdających okazały się zadania sprawdzające wiadomości z zakresu genetyki  
i umiejętność rozwiązywania zadań genetycznych (zad.27., 28.b, 29.a oraz zad. 30.). Zadania te 
zostały szczegółowo omówione w komentarzu. 
 

Zadania sprawdzające umiejętność korzystania z informacji i ich przetwarzania okazały się 
umiarkowanie trudne (zad. 8., 10., 13.) lub łatwe (zad. 23.a i 23.b). Również łatwe dla zdających były 
zadania opisujące zależności pomiędzy organizmami (zad.31.a i 32.). 
 

W arkuszu egzaminacyjnym liczba zadań umiarkowanie trudnych i łatwych dla zdających (46,7%) 
niewiele tylko przewyższała liczbę zadań trudnych i bardzo trudnych (43,3%); nie było w tym arkuszu 
zadań bardzo łatwych.  

 

Wartości wskaźnika mocy różnicującej mieściły się w przedziale 0,20–0,64. Najwyższą moc 
różnicującą miały zadania sprawdzające umiejętność rozpoznawania struktur biologicznych  
i określania ich funkcji oraz analizowania związku budowy struktur z ich funkcją (zad. 18.a i 24.a), 
zadanie 30., sprawdzające umiejętność rozwiązywania zadań genetycznych oraz zadanie 5., 
sprawdzające umiejętność projektowania doświadczeń. 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−13 4 
2 14−22 7 
3 23−32 12 
4 33−42 17 
5 43−53 20 
6 54−65 17 
7 66−73 12 
8 74−82 7 
9   83−100 4 

 

Wartości graniczne dla poszczególnych klas wyników są nieco niższe niż w roku ubiegłym. Zdający, 
których wyniki znalazły się w klasie średniej wyników, uzyskali w 2013 roku 43–52% punktów 
(w ubiegłym roku 49–62%). Aby tegoroczny wynik mógł być zaliczony do 9. stanina, musiał mieć 
wartość 83% maksymalnej liczby punktów, w ubiegłym roku – wartość co najmniej 86%. 



92 

Komentarz 
 
Biologia należy do przedmiotów dodatkowych najczęściej wybieranych na egzaminie maturalnym. 
W 2013 roku do egzaminu maturalnego z biologii przystąpiło 21% tegorocznych absolwentów.  
W stosunku do ubiegłego roku liczba zdających ten egzamin zwiększyła się o 1,48%,  
głównie o zdających biologię na poziomie rozszerzonym. 
 

Średni wynik egzaminu z biologii dla poziomu podstawowego wynosi 44% i jest wyższy niż  
w roku ubiegłym (37%) i również wyższy jest we wszystkich typach szkół. Niemniej jednak egzamin 
ten, podobnie jak w roku ubiegłym, okazał się dla zdających egzaminem trudnym. 
 

Średni wynik egzaminu z biologii dla poziomu rozszerzonego wynosi 50% i jest niższy niż  
w roku ubiegłym (55%). Mimo że również w tym roku egzamin ten dla zdających okazał się 
umiarkowanie trudny, to znaczna część zadań składających się na arkusz egzaminacyjny była dla 
zdających trudna. 
Zamieszczony poniżej komentarz zawiera opis najważniejszych problemów, jakie wystąpiły  
na tegorocznym egzaminie maturalnym z biologii. 
 
Poziom podstawowy 
 

Analiza tegorocznych wyników na poziomie podstawowym pokazuje, że dla zdających, podobnie  
jak w latach poprzednich, najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające podstawowe wiadomości  
i umiejętności z zakresu genetyki. Zadania z zakresu budowy i fizjologii człowieka dla tegorocznych 
maturzystów okazały się, zależnie od sprawdzanej umiejętności, bardzo trudne lub trudne albo też 
łatwe. W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie lepsze wyniki uzyskali zdający w zadaniach 
z zakresu ekologii, które dla tegorocznych maturzystów okazały się umiarkowanie trudne. 
 

Analiza odpowiedzi zdających pokazuje, że niezależnie od zakresu sprawdzanych treści, główną 
przyczyną niepowodzeń w rozwiązywaniu zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym jest brak 
podstawowych wiadomości niezbędnych do ich rozwiązania, a także posiadanie wiedzy ogólnej  
i powierzchownej, niewystarczającej do wykazania się umiejętnościami bardziej złożonymi. 
 

W zakresie budowy i fizjologii człowieka dla tegorocznych maturzystów, podobnie jak w roku 
ubiegłym, szczególnie trudne okazało się określanie funkcji struktur w organizmie człowieka  
i przedstawianie związków między budową różnych struktur i ich funkcją. Na przykład w zadaniu 1.c 
(łatwość 0,13) należało uzasadnić, że brak mitochondriów w erytrocytach jest przystosowaniem 
budowy tych komórek do transportu tlenu. Do rozwiązania tego zadania, oprócz podanej w poleceniu 
funkcji erytrocytów, niezbędna była znajomość funkcji mitochondriów w komórce i umiejętność 
logicznego powiązania tych faktów. Zdający, odnosząc się do funkcji erytrocytów, nie dostrzegali,  
że brak mitochondriów, w których zachodzi oddychanie tlenowe, związany jest z uniemożliwieniem 
zużywania w tym procesie tlenu transportowanego przez erytrocyty i w rozwiązaniach najczęściej 
pomijali funkcję mitochondriów, traktując tę strukturę jako zbędną podczas transportu tlenu, np. gdyby 
były mitochondria, to w erytrocytach nie byłoby miejsca na tlen lub też błędnie określali funkcję 
mitochondriów, przypisując im magazynowanie tlenu, np. funkcją erytrocytów jest transport tlenu, 
 a nie magazynowanie tlenu, dlatego bardziej potrzebna jest im hemoglobina niż mitochondria. Warto 
podkreślić, że problem przystosowania erytrocytów do pełnionej przez te komórki funkcji, 
występował w zadaniach arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich. 
 

W zadaniu 2. (łatwość 0,20) należało rozpoznać na rysunkach nabłonek, z którego zbudowane są 
ściany pęcherzyków płucnych i wykazać związek budowy tego nabłonka z jego funkcją  
w pęcherzykach. Również w tym zadaniu, przy poprawnym rozpoznaniu nabłonka płaskiego, zdający 
mieli problem z określeniem związku jego budowy z funkcją w pęcherzykach płucnych. Wiedząc, że 
w pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa, zdający nie potrafili wskazać cechy budowy 
nabłonka płaskiego, która umożliwia wymianę gazową. Bardzo często błędnie wskazywano 
nabłonek C, gdzie jako cechę umożliwiającą wymianę gazową w pęcherzykach płucnych podawano 
rzęski, np. nabłonek C, ponieważ posiada rzęski, które pomagają filtrować tlen. 
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Zadania 8. (łatwość 0,14) i 11. (łatwość 0,15) wymagające bardziej złożonych umiejętności, okazały 
szczególnie trudne dla zdających egzamin na tym poziomie. Oba zadania sprawdzały umiejętność 
wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych, a poprawność ich rozwiązania zależała 
od prawidłowego rozpoznania przyczyny i skutku. W zadaniu 8. należało wyjaśnić, dlaczego 
wprowadzenie stentu do tętnicy wieńcowej sprawia, że ryzyko martwicy mięśnia sercowego  
się zmniejsza. Do poprawnego rozwiązania tego zadania niezbędna była wiedza, że przyczyną 
martwicy mięśnia sercowego jest jego niedotlenienie i niedożywienie. Na podstawie analizy schematu 
zdający powinni dostrzec, że wprowadzenie stentu do tętnicy wieńcowej powoduje jej rozszerzenie, 
 a to zapewnia prawidłowy przepływ krwi (przyczyna), co z kolei zapobiega niedotlenieniu mięśnia 
sercowego (skutek) i w konsekwencji zmniejsza ryzyko jego martwicy. Większość odpowiedzi 
zdających była niepełna, odnosząca się do przyczyny, np. wprowadzenie stentu pozwala rozszerzyć 
naczynie i przepływ krwi jest wtedy większy lub krew w tętnicy wieńcowej może przepływać 
swobodnie, co zmniejsza ryzyko martwicy mięśnia sercowego, i nieuwzględniająca faktu, że swobodny 
przepływ krwi w tętnicy wieńcowej zapewnia dotlenienie mięśnia sercowego. 
 

Podobny problem wystąpił w zadaniu 11., którego rozwiązanie polegało na wykazaniu związku 
między zwiększonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne skóry podczas wysiłku fizycznego 
a utrzymywaniem temperatury ciała właściwej dla organizmu. Zdający nie potrafili wskazać,  
że przyczyną jest nadmiar ciepła wytwarzanego w organizmie podczas wysiłku fizycznego, które jest 
oddawane do otoczenia (skutek) przez skórę dzięki rozszerzonym naczyniom krwionośnym lub  
za pośrednictwem gruczołów potowych. Również w tym zadaniu większość odpowiedzi była niepełna 
lub zbyt ogólna, odnosząca się do zwiększonego przepływu krwi i nieuwzględniająca oddawania 
nadmiaru ciepła, np. wysiłek fizyczny zwiększa przepływ krwi lub zwiększony przepływ krwi zwiększa 
wydzielanie potu. 
 

Umiejętność analizowania i wyjaśniania procesów zachodzących w organizmie człowieka sprawdzały 
zadania 12., 14. i 21., które dla zdających okazały trudne. 
Zadanie 12. (łatwość 0,31) polegało na uzupełnieniu opisu wyjaśniającego mechanizm utrzymywania 
homeostazy organizmu na przykładzie regulacji stężenia CO2 we krwi człowieka. Chociaż było to 
zadanie zamknięte, ograniczające się do wyboru właściwych określeń, to jednak wymagało 
od zdającego rozumienia istoty tego procesu i wiedzy o lokalizacji struktur biorących w nim udział, co 
okazało się trudne. Stąd w wielu odpowiedziach zamiast obniżenie pH podawano wzrost pH, a zamiast 
rdzenia przedłużonego – rdzeń kręgowy. 
 

W zadaniu 14. (łatwość 0,27) udzielenie poprawnej odpowiedzi oparte było na rozumieniu procesów 
zachodzących w żołądku. Aby określić funkcję środowiska silnie kwasowego w żołądku, polegającą 
na aktywacji enzymów trawiących białka, zdający powinni najpierw zdefiniować proces, który 
w żołądku zachodzi -– trawienie białka – i określić jego warunki – obecność pepsyny wydzielanej 
przez gruczoły żołądkowe w postaci nieaktywnego pepsynogenu. Dopiero na tej podstawie można 
było określić, że zakwaszona w żołądku treść pokarmowa aktywuje pepsynogen do pepsyny, która jest 
enzymem trawiącym białka. Odpowiedzi zdających były najczęściej niepełne, np. niskie pH zakwasza 
pokarm lub zbyt ogólne, np. niskie pH pomaga w trawieniu albo też nielogiczne i błędne 
merytorycznie, np. produkuje enzymy lub trawi białka. 
 

Zadanie 21. (łatwość 0,31) wymagało znajomości przebiegu procesu mejozy umożliwiającej 
wytwarzanie gamet. Było to zadanie zamknięte, polegające na wyborze właściwego dokończenia 
zdania określającego wynik podziału mejotycznego wskazanej komórki człowieka. Błędne 
odpowiedzi zdających pokazują nierozumienie istoty procesu mejozy – redukcji i segregacji 
chromosomów podczas tego podziału komórkowego. 
 

Trudne dla tegorocznych zdających okazały się także zadania sprawdzające umiejętność 
rozpoznawania elementów budowy organizmu człowieka. W zadaniu 5.b (łatwość 0,21) należało 
podać nazwy kości miednicy tworzących spojenie łonowe. Niepoprawne merytorycznie odpowiedzi, 
np. kość biodrowa lub kość łonowa, a nawet nazwy niezwiązane ze szkieletem, np. podwzgórze lub 
przysadka świadczą o braku podstawowych wiadomości dotyczących układów tworzących organizm 
człowieka. Potwierdzają to również zadania sprawdzające znajomość tkanek człowieka: zadanie 6. 
(łatwość 0,31) dotyczące elementów morfotycznych krwi oraz zadanie 3. (łatwość 0,30) dotyczące 
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występowania tkanki mięśniowej gładkiej w organizmie człowieka. Należy podkreślić, że zadania 
sprawdzające wiadomości z zakresu budowy organizmu człowieka występują co roku w arkuszach 
egzaminacyjnych i powinny być uwzględniane przez maturzystów przygotowujących się do 
egzaminu. 
 

Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo trudne dla tegorocznych zdających okazały się zadania 
sprawdzające podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu genetyki. Zadania 23. i 25. należały 
do najtrudniejszych zadań w całym arkuszu egzaminacyjnym. 
Zadanie 23. (łatwość 0,08) – zadanie zamknięte – polegało na ocenie prawdziwości informacji 
opisujących cechy kodu genetycznego. Błędy popełnione w rozwiązaniach pokazują, że maturzyści 
przystępujący do egzaminu na poziomie podstawowym, poza tym, że kod genetyczny jest trójkowy, 
nie znają innych cech kodu genetycznego. Brak podstawowych wiadomości z genetyki potwierdza 
zadanie 22.a (łatwość 0,28) polegające na zapisaniu sekwencji nukleotydów we fragmencie mRNA 
syntetyzowanym na fragmencie DNA, przedstawionym na schemacie. Różnorodność błędnych 
odpowiedzi pokazuje dwie przyczyny niepowodzeń w rozwiązywaniu tego zadania: 
 brak znajomości składu chemicznego RNA, stąd w błędnych odpowiedziach – we fragmencie 

mRNA komplementarnym do przedstawionego fragmentu DNA – zamiast uracylu pojawiała się 
tymina, 

 brak znajomości pojęcia „komplementarność zasad”, stąd pojawiały się błędne odpowiedzi 
polegające na przepisaniu, w całości lub w części, przedstawionego fragmentu DNA. 

 

Należy podkreślić, że wiadomości opisane w wymienionych zadaniach stanowią podstawę do 
rozwiązywania zadań obejmujących bardziej złożone wiadomości i umiejętności objęte zakresem 
genetyki na tym poziomie, np. dotyczących biosyntezy białka. 
 

Zadanie 25. (łatwość 0, 08) – drugie najtrudniejsze zadanie w arkuszu egzaminacyjnym – polegało na 
wyjaśnieniu przyczyny występowania u bliźniąt różnojajowych takiej samej lub różnej płci. 
Większość zdających nie uwzględniała w odpowiedziach wiedzy, że płeć dziecka jest zdeterminowana 
genetycznie i jest zależna od rodzaju chromosomów płci w plemnikach, odnosząc się do fizjologii 
rozmnażania człowieka, np. płeć bliźniąt różnojajowych zależy od cyklu miesięcznego kobiety lub 
zależy od tego, czy mają wspólne łożysko, lub też, uwzględniając genetyczne podłoże dziedziczenia 
płci, błędnie interpretowała sposób dziedziczenia płci u człowieka, np. płeć bliźniąt różnojajowych 
zależy od tego, czy plemnik będzie miał parę chromosomów XX czy XY w swoim układzie lub jeżeli oba 
allele są dominujące, to bliźnięta mają różną płeć. Odpowiedzi zdających świadczą o bardzo słabo 
opanowanych treściach programowych dotyczących sposobu dziedziczenia płci człowieka oraz 
fizjologii rozmnażania się człowieka.  
 
Poziom rozszerzony 
 

Wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym są znacznie wyższe niż na poziomie podstawowym,  
co wynika z faktu, że do egzaminu na tym poziomie przystępują maturzyści znacznie lepiej 
przygotowani. Spośród tej grupy zdających egzamin maturalny rekrutują się kandydaci studiów, m.in. 
na kierunkach medycznych. 
 

Średni wynik tegorocznego egzaminu na poziomie rozszerzonym jest niższy niż w roku ubiegłym, 
mimo że arkusz egzaminacyjny zastosowany na egzaminie, podobnie jak w roku ubiegłym okazał się 
umiarkowanie trudny. Znaczna część zadań składających się na arkusz egzaminacyjny była dla 
zdających trudna, a sześć zadań okazało się nawet bardzo trudnych. 
 

Analiza rozwiązań zadań pokazuje, że główną przyczyną niepowodzeń tegorocznych maturzystów był 
brak umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów, a także brak 
umiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem oraz logicznego i spójnego formułowania odpowiedzi. 
Dlatego dość często występowały odpowiedzi niepełne i powierzchowne, przyjmujące charakter 
odpowiedzi merytorycznie niepoprawnych, w mniejszym stopniu wynikające z braku wiadomości. 
 

Do najtrudniejszych zadań na tegorocznym egzaminie należały zadania sprawdzające umiejętność 
wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych (zadanie 4.b, 24.b, 12. oraz 25.), wymagające 
wnikliwego i dogłębnego analizowania problemu oraz umiejętności logicznego powiązania faktów.  
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Zadanie 4.b polegało na wykazaniu związku pomiędzy aktywnością metaboliczną komórki  
a zwiększoną liczbą porów w otoczce jej jądra. Poprawne rozwiązanie tego zadania wymagało  
od zdających ustalenia, że intensywne procesy metaboliczne zachodzące w cytoplazmie wymagają 
udziału większej ilości enzymów, do wytworzenia których niezbędny jest mRNA syntetyzowany  
w jądrze komórkowym i transportowany do cytoplazmy przez pory w otoczce jądrowej. Zdający 
nie potrafili powiązać faktu zwiększonego zapotrzebowania komórki na enzymy, spowodowanego 
intensywniejszym metabolizmem, z koniecznością transportu większej ilości substancji niezbędnych 
do syntezy enzymów, co zapewnia większa liczba porów w otoczce jądrowej. Większość udzielanych 
odpowiedzi była niepełna, odnosząca się do zwiększonego zapotrzebowania na enzymy  
i nieuwzględniająca zwiększonego transportu substancji do ich syntezy, np. większa aktywność 
metabolizmu powoduje duże zapotrzebowanie na białko lub zbyt ogólna, np. im większa jest 
aktywność metaboliczna komórki, tym więcej jest porów w otoczce jej jądra komórkowego. 
 

Zadanie 12. (łatwość 0,16), odnoszące się do sytuacji życiowej i badania, które często wykonywane 
jest w diagnostyce medycznej, polegało na określeniu poziomu hormonu tyreotropowego (TSH) 
we krwi badanego pacjenta, które może świadczyć o niedoczynności tarczycy. Także w tym 
przypadku, udzielenie poprawnej odpowiedzi zależało od umiejętności wyjaśnienia zależności między 
ilością hormonu TSH we krwi pacjenta a mechanizmem jego uwalniania na zasadzie ujemnego 
sprzężenia zwrotnego pomiędzy tarczycą a przysadką mózgową. Przy założeniu niedoczynności 
tarczycy i uwzględnieniu zasady ujemnego sprzężenia zwrotnego, nietrudno było ustalić, że niski 
poziom hormonów tarczycy we krwi spowodowany niedoczynnością tarczycy jest rejestrowany przez 
przysadkę, która wydziela do krwi TSH – hormon tyreotropowy, stymulujący z kolei tarczycę 
do wydzielania jej własnych hormonów. Zatem o niedoczynności tarczycy będzie świadczył zbyt 
wysoki poziom TSH, a nie, jak błędnie większość zdających podawała, zbyt niski poziom TSH. 
Przykład ten potwierdza, że wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych jest zadaniem 
wieloetapowym i nie polega na udzieleniu prostej odpowiedzi. 
 

W zadaniu 24.b (łatwość 0,18) należało wyjaśnić związek niewielkich rozmiarów ciała salamander 
bezpłucnych ze sposobem wymiany gazowej, która u tych płazów odbywa się jedynie przez skórę. 
Również w tym zadaniu zdający mieli problem z określeniem zależności polegającej  
na tym, że wymiana gazowa przez skórę jest możliwa u tych salamander dlatego, że mają małe 
rozmiary, bo tylko przy takich rozmiarach występuje korzystny stosunek powierzchni ciała do jego 
objętości, pozwalający na odpowiednie zaopatrzenie organizmu w tlen. Odpowiedzi zdających 
najczęściej nie uwzględniały tej zależności i sprowadzały się do ogólnikowych, wprost błędnych, 
stwierdzeń, np. zapotrzebowanie na tlen organizmów małych jest mniejsze niż organizmów dużych lub 
salamandra jest mała, ma niski poziom metabolizmu i wystarcza jej wymiana gazowa przez skórę. 
 

Podobnie w zadaniu 25. (łatwość 0,28), przy poprawnie wskazanym gatunku kręgowca, maturzyści mieli 
problem z wykazaniem związku wydalanego przez niego amoniaku ze słodkowodnym środowiskiem życia 
tego zwierzęcia. Najczęściej występowały odpowiedzi niepełne, podkreślające silną toksyczność amoniaku 
bez uwzględnienia konieczności jego rozcieńczania, co jest możliwe tylko w środowisku słodkowodnym, 
np. gatunek A, ponieważ wydala amoniak, substancję bardzo szkodliwą lub odpowiedzi bez odniesienia się 
do środowiska życia kręgowca i osmotycznego napływu wody do jego ciała, np. gatunek A, ponieważ 
wydala silnie toksyczny amoniak, który w wodzie może być rozcieńczony. 
 

Problemy z rozpoznawaniem oraz wyjaśnianiem procesów i zjawisk biologicznych wystąpiły  
w zadaniu 22., a także w zadaniach 14., 9.b, i 34.b. 
Zadanie 22. (łatwość 0,15), również jedno z najtrudniejszych zadań w arkuszu egzaminacyjnym, 
oprócz braku umiejętności wyjaśniania procesów, ujawniło też nieznajomość terminologii biologicznej 
i brak wiadomości z zakresu rozmnażania się zwierząt. Maturzyści mieli problem z podaniem 
poprawnej nazwy opisywanego procesu, podając, zamiast zaplemnienie krzyżowe/zapłodnienie 
krzyżowe, nazwy koniugacja, transdukcja lub tylko zapłodnienie, co świadczy o niezrozumieniu istoty 
tych procesów. Konsekwencją było błędne merytorycznie wyjaśnianie korzystnego znaczenia tego 
procesu, nieodnoszące się do różnorodności genetycznej potomstwa. Odpowiedzi formułowane były  
w taki sposób, iż wynikało z nich, że korzyść tego procesu polega na zwiększeniu różnorodności 
genetycznej organizmów wymieniających się gametami, a nie ich potomstwa, np. wymiana gamet 
pomiędzy obojnakami jest korzystna, bo powoduje wzrost różnorodności genetycznej tych organizmów. 
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Zadanie 14. (łatwość 0,29), dotyczy roli związków chemicznych pełniących funkcję przenośników 
w przemianach metabolicznych, o czym jest wyraźna informacja w jego treści. Rozwiązanie polegało 
na przyporządkowaniu właściwych związków chemicznych będących przenośnikami do każdego 
z podanych przykładów reakcji, w której przebiegu biorą udział. Problemy maturzystów brały się 
najczęściej z braku podstawowej wiedzy biochemicznej dotyczącej procesów utleniania i redukcji oraz 
pomijania faktu, że w reakcji biorą udział substraty a nie produkty.  
 

Cząsteczka przenośnika, która bierze udział w metabolicznej reakcji redukcji, oddając elektrony, 
jednocześnie się utlenia (np. z NADH powstaje NAD+), ale ten utleniony związek będzie już 
produktem reakcji, dlatego nie można było przyporządkować do reakcji redukcji jako przenośników 
zarówno NADH, jak i NAD, a tym samym do reakcji utleniania również nie można było 
przyporządkować obu tych związków. Tego problemu zdający najczęściej nie dostrzegali. 
 

W zadaniu 9.b (łatwość 0,29) dużym problemem okazało się wyjaśnienie działania układu bodźcowo-
przewodzącego serca, dzięki któremu może ono pracować nawet poza organizmem człowieka. 
Większość zdających wyjaśniała ten fakt jedynie niezależnością tego układu od układu nerwowego 
człowieka, np. gdyż układ bodźcowo-przewodzący serca jest układem niezależnym od układu 
nerwowego człowieka lub ponieważ ten układ steruje cała pracą serca, uniezależniając ją od układu 
nerwowego, nie podając informacji o generowaniu w sercu impulsów wywołujących jego skurcze, 
istotnej dla poprawności odpowiedzi. 
 

Zadanie 34.b (łatwość 0,27) polegało na wyjaśnieniu, w jaki sposób emisja gazów cieplarnianych 
przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Okazało się, że maturzyści na tym etapie 
kształcenia mylą różne zjawiska dotyczące ochrony atmosfery ziemskiej; dziurę ozonową, kwaśne 
deszcze i efekt cieplarniany. W wyjaśnieniu najczęściej pojawiały się błędy typu; gazy cieplarniane 
zatrzymują promienie słoneczne odbijające się od Ziemi lub gazy cieplarniane nie wypuszczają ich, 
dlatego podnosi się temperatura albo też absolutnie błędnie interpretowano to zjawisko, np. emisja 
gazów cieplarnianych do atmosfery powoduje powstanie dziury ozonowej. 
 

Zadania sprawdzające umiejętność projektowania doświadczeń i interpretowania ich wyników okazały 
się dla tegorocznych maturzystów łatwiejsze niż w roku ubiegłym. Jedynym zadaniem, należącym, 
zupełnie z niezrozumiałych powodów, do zadań najtrudniejszych, było zadanie 21.b (łatwość 0,15) 
polegające na sformułowaniu, na podstawie wyników doświadczenia, wniosku dotyczącego funkcji 
liścieni we wzroście i rozwoju rośliny. Najczęstsze odpowiedzi były niepełne, sprowadzające się 
do stwierdzenia, że liścienie zapewniają prawidłowy wzrost rośliny bez uwzględnienia roli 
znajdujących się w liścieniach substancji zapasowych potrzebnych do wzrostu i rozwoju roślin, co jest 
funkcją liścieni. Dość często pojawiały się także wnioski nielogiczne, np. im więcej liścieni tym 
siewka lepiej się rozwija. 
 

Trudne dla tegorocznych maturzystów okazały się również zadania sprawdzające umiejętność określania 
związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia. 
Zadanie 2. (łatwość 0,15), zadanie zamknięte, polegające na wskazaniu tkanek roślinnych, których 
przystosowanie do pełnionej funkcji polega na obecności ścian komórkowych zbudowanych z ligniny 
okazało się także jednym z najtrudniejszych zadań. Nieprawidłowy wybór wskazanych tkanek, np. korek 
czy kolenchyma, świadczą o braku wiadomości z zakresu budowy i funkcji tkanek roślinnych. 
 

Podobnie zadanie 4.a (łatwość 0,29) ujawniło brak wiadomości dotyczących budowy i funkcji struktur 
komórkowych. Nieznajomość funkcji jądra komórkowego i procesów zachodzących w jądrze 
i na terenie cytoplazmy sprawiła, że zdający nie potrafili prawidłowo wskazać substancji 
transportowanych przez pory w otoczce jądrowej, umożliwiających kontakt pomiędzy wnętrzem jądra 
komórkowego a cytoplazmą. 
 

Znacznie łatwiejsze dla zdających było zadanie 24.a (łatwość 0,49) polegające na wykazaniu,  
na wybranych przykładach, przystosowania skóry płazów do wymiany gazowej. Najczęściej pojawiały 
się odpowiedzi niepełne, w których brakowało odniesienia się do udziału danej cechy skóry płazów  
w wymianie gazowej, np. skóra płazów umożliwia wymianę gzową bo w skórze płazów występują 
gruczoły śluzowe lub cienka skóra płazów umożliwia przenikanie tlenu. Często zdarzały się 
odpowiedzi, w których podawano błędny merytorycznie opis cechy skóry płazów, np. skóra płazów 
ma jednowarstwowy nabłonek/liczne pory, co umożliwia wymianę gazową. 
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Trudne dla tegorocznych maturzystów okazały się zadania sprawdzające wiadomości z zakresu 
genetyki i umiejętność rozwiązywania zadań genetycznych. 
Zadanie 27. (łatwość 0,40), w którym należało odnieść się do błędnie użytego w tekście medialnym 
określenia „zmienia kod genetyczny” sprawdzało podstawowe wiadomości z genetyki. Okazało się, że 
także na poziomie rozszerzonym wielu zdających nie rozróżnia terminów „kod genetyczny” 
i „informacja genetyczna” lub nie potrafi sprecyzować logicznego uzasadnienia niewłaściwego jego 
zastosowania w tekście, o czym świadczą najczęstsze w rozwiązaniach błędy, np. kodu nie można 
uszkodzić – może w nim co najwyżej dojść do mutacji. 
 

Zadanie 28.b (łatwość (0,32) skonstruowane było odmiennie od typowej krzyżówki w zdaniach 
genetycznych i prawdopodobnie dlatego sprawiło zdającym sporo problemów. Maturzyści, pomimo że 
w treści zadania znajdowała się wyraźna informacja, że na schematach znajdują się przykładowe 
rodowody, odczytywali je dosłownie, zapominając, że prawdopodobieństwo w genetyce oblicza się 
zawsze niezależnie od istniejącej sytuacji i wynika ono z losowego łączenia się gamet. Co ciekawe – 
pierwszą część zadania na podstawie tych samych informacji większość rozwiązywała poprawnie. 
 

Zadanie 30. (łatwość 0,46) było także zadaniem genetycznym skonstruowanym odmiennie od dotąd 
występujących w arkuszach. Poprawne jego rozwiązanie wymagało uważnego przeczytania tekstu  
i zrozumienia wpływu czynników środowiska (w tym przypadku diety) na fenotyp (barwę tłuszczu 
królików) przy danym genotypie. Wielu zdających popełniło trudny do wyjaśnienia błąd – wpisywało 
przy każdej z wymienionych w zadaniu sytuacji tylko jedną wartość procentową zamiast stosunku 
określającego udział dwóch fenotypów, co było wyraźnie zaznaczone w poleceniu zadania. 
 

Z analizy rozwiązań wielu zadań w tegorocznym arkuszu egzaminacyjnym, w tym także 
genetycznych, wynika, że przyczyną trudności ich rozwiązywania było nietypowe ujęcie zadań, 
odbiegające od powszechnie znanych maturzystom. 
 

Ciekawym przykładem stereotypowego myślenia zdających są odpowiedzi w zadaniu 36.c (łatwość 
0,39), z zakresu inżynierii genetycznej, w którym należało na podstawie tekstu, dotyczącego 
zastosowania w przemyśle papierniczym i włókienniczym genetycznie modyfikowanego ziemniaka – 
amflory, podać jeden przykład znaczenia tego zastosowania dla środowiska. Najczęściej zdający 
wskazywali, że będzie to ograniczanie wycinania lasów, ochrona lasów, chociaż w tekście zadania 
znajdowała się informacja, że skrobia tego ziemniaka, pozbawiona amylozy, jest wykorzystywana  
do poprawiania jakości wyrobów papierniczych. W tekście była także informacja, że usuwanie 
amylozy ze skrobi ziemniaczanej tradycyjnie stosowanej w przemyśle papierniczym i włókienniczym 
wymaga dużych ilości energii i wody. Tych faktów maturzyści nie potrafili ze sobą powiązać 
i skojarzyli hasło „wytwarzanie papieru” z „wycinaniem lasu”, nie biorąc pod uwagę tego, że bulwy 
ziemniaka nie dostarczą celulozy koniecznej do wyrobu papieru.  
 

Niezależnie od poziomu egzaminu, na poprawność rozwiązania zadań egzaminacyjnych istotny 
wpływ ma stosowanie poprawnej i właściwej dla zadania terminologii biologicznej. 
Przykładem zadania, którego niepoprawne rozwiązania wynikały ze stosowania niewłaściwej dla tego 
zadania terminologii było zadanie 11. (łatwość 0,35). Zdający, wyjaśniając rolę insuliny, używali 
terminów niemających zastosowania do hormonów, które ani nie inicjują, ani nie przeprowadzają 
reakcji biochemicznych, mogą jedynie regulować ich intensywność. Tymczasem najczęstszymi 
określeniami stosowanymi do opisu działania insuliny były terminy; zamienia, odkłada, transportuje, 
a nawet łączy się z receptorami na powierzchni glukozy. 
 

Przedstawiona w powyższym komentarzu analiza zadań i problemów, jakie wystąpiły podczas ich 
rozwiązywania, może być przydatna dla nauczycieli i uczniów przygotowujących się do egzaminu 
maturalnego.  
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CHEMIA 
 
1. Opis arkuszy 
 

Arkusze zastosowane na tegorocznym egzaminie maturalnym zawierały zadania zróżnicowane 
pod względem formy i zakresu treści oraz sprawdzanych umiejętności i stopnia trudności. Zadania te 
pozwalały wykazać się znajomością, rozumieniem oraz umiejętnością stosowania pojęć, terminów 
i praw chemicznych, a także umiejętnością wyjaśniania procesów chemicznych. Sprawdzały 
umiejętność analizy i przetwarzania informacji podanych w formie tekstów, tabel lub schematów. 
Wymagały wykazania się zdolnością rozumowania właściwego dla chemii, rozwiązywania 
problemów chemicznych, projektowania eksperymentów, interpretowania i tworzenia informacji, 
w tym formułowania opinii i wniosków, oraz wykonywania obliczeń chemicznych. 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał 31 zadań, spośród których kilka składało 
się z części sprawdzających różne umiejętności. Zadania otwarte oraz zamknięte sprawdzały 
wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu 
podstawowego. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 31 zadań, w tym zadania złożone, w których 
poszczególne części badały różne umiejętności. Zadania te sprawdzały wiadomości i umiejętności 
określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 

2.1.  Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
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Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

9 078 0 100 38 40 20 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 

Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 

Arkusz na poziomie podstawowym okazał się trudny dla ogółu zdających. Najwyższy średni wynik 
uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących (43%). Najniższy średni wynik uzyskali absolwenci 
liceów uzupełniających, dla których egzamin okazał się bardzo trudny. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie pojęć związanych 
z budową atomu i układem okresowym 
pierwiastków; określenie związku między 
budową atomu, konfiguracją elektronową 
a położeniem pierwiastka w układzie 
okresowym; ustalenie liczby elektronów 
walencyjnych.  

0,51 0,22 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie pojęć związanych 
z budową atomu i układem okresowym 
pierwiastków.  

0,37 0,51 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie pojęć związanych 
z naturalnymi przemianami 
promieniotwórczymi.  

0,64 0,42 

4. Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń stechiometrycznych 
na podstawie równania reakcji.  0,20 0,53 

5. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych 
w formie tekstu o tematyce chemicznej. 0,61 0,31 

6. Wiadomości 
i rozumienie 

Opisanie typowych właściwości substancji 
chemicznych.  0,25 0,38 
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7. Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie przebiegu zjawisk spotykanych 
w życiu codziennym, posługując się wiedzą 
chemiczną.  

0,12 0,36 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania reakcji chemicznej 
na podstawie słownego opisu przemiany.  0,58 0,64 

9. Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie pojęcia „egzotermiczny” do opisu 
efektów energetycznych przemian.  0,81 0,33 

10.a Tworzenie 
informacji 

Zaprojektowanie doświadczenia 
pozwalającego na otrzymanie tlenku; 
zaprojektowanie doświadczenia pozwalającego 
na identyfikację węglowodorów.  

0,57 0,62 

10.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania reakcji chemicznej 
na podstawie słownego i graficznego opisu 
przemiany.  

0,24 0,62 

11. 
Korzystanie 
z informacji 
Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie obserwacji wynikających 
z prezentowanych doświadczeń.  
Znajomość i rozumienie pojęcia odczyn 
roztworu.  

0,58 0,43 

12. Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania reakcji chemicznej 
na podstawie słownego opisu przemiany.  0,16 0,58 

13. Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń z zastosowaniem pojęcia 
mola i objętości molowej gazów.  0,14 0,55 

14. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych w formie 
tabeli i tekstu o tematyce chemicznej.  0,67 0,51 

15.a 

Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie prawa zachowania masy, prawa 
zachowania ładunku oraz zasady bilansu 
elektronowego do uzgadniania równań reakcji 
w formie cząsteczkowej; określenie stopni 
utlenienia; znajomość zasad bilansu 
elektronowego.  

0,67 0,60 

15.b 0,49 0,54 

15.c 0,79 0,46 

16. Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych 
na podstawie informacji podanych w formie 
schematu procesu chemicznego.  

0,59 0,42 

17. Korzystanie 
z informacji 

Zapisanie obserwacji wynikających 
z prezentowanych doświadczeń.  0,10 0,25 

18.a Korzystanie 
z informacji 

Wykorzystanie danych zawartych w tablicach 
rozpuszczalności do projektowania reakcji 
strąceniowych. 

0,42 0,56 

18.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania reakcji chemicznej 
na podstawie słownego i graficznego opisu 
przemiany.  

0,20 0,64 

19. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych 
w formie tekstu o tematyce chemicznej.  0,73 0,38 

20. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych 
w formie tekstu o tematyce chemicznej. 0,31 0,48 

21. Wiadomości 
i rozumienie 

Posługiwanie się poprawną nomenklaturą 
węglowodorów nienasyconych.  0,46 0,51 

22. Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych 
na podstawie informacji podanych w formie 
tekstu o tematyce chemicznej.  

0,40 0,72 

23. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie pojęć: homolog 
i szereg homologiczny.  0,21 0,57 

24. Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania reakcji chemicznej 
na podstawie podanego ciągu przemian.  0,12 0,59 
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25. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych 
w formie tekstu o tematyce chemicznej.  0,34 0,12 

26.a Tworzenie 
informacji 

Zaprojektowanie doświadczenia 
pozwalającego na identyfikację (odróżnienie) 
różnych pochodnych węglowodorów.  

0,57 0,48 
26.b 0,16 0,49 

27. Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych 
na podstawie informacji podanych w formie 
schematu procesu chemicznego.  

0,74 0,31 

28. Tworzenie 
informacji 

Zaklasyfikowanie substancji na podstawie 
opisu właściwości fizykochemicznych.  0,26 0,52 

29.a 
Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych 
na podstawie informacji podanych w formie 
tekstu o tematyce chemicznej.  

0,43 0,55 

29.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania reakcji chemicznej 
na podstawie słownego opisu przemiany.  0,20 0,57 

30. Tworzenie 
informacji 

Zaklasyfikowanie substancji na podstawie 
opisu reakcji chemicznych lub właściwości 
fizykochemicznych.  

0,42 0,40 

31. Tworzenie 
informacji 

Zaprojektowanie doświadczenia 
prowadzącego do otrzymania roztworu 
o określonym stężeniu molowym.  

0,51 0,52 

 

Wskaźniki łatwości zadań mieściły się w przedziale 0,10–0,81, a największą liczbę zadań stanowiły 
zadania trudne i umiarkowanie trudne. Arkusz nie zawierał zadań bardzo łatwych, a pięć zadań 
okazało się dla zdających bardzo trudnych. Najtrudniejszym zadaniem było zadanie 17., które 
sprawdzało umiejętność formułowania obserwacji wynikających z prezentowanych doświadczeń. 
Najłatwiejsze dla zdających okazało się zadanie 9., w którym należało określić efekt energetyczny 
przemiany. Wartości wskaźnika mocy różnicującej mieściły się w przedziale 0,12–0,72. Większość 
zadań miała wysokie wartości wskaźnika mocy różnicującej, co świadczy o tym, że zadania dobrze 
różnicowały zdających. Najwyższy wskaźnik mocy różnicującej miało zadanie 22., polegające 
rozpoznaniu cech związków organicznych na podstawie podanych wzorów i na uzupełnieniu zdań 
numerami wzorów związków, tak aby powstały informacje prawdziwe. 
 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–10 4 
2 11–14 7 
3 15–22 12 
4 23–30 17 
5 31–42 20 
6 43–54 17 
7 55–66 12 
8 67–78 7 
9 79–100 4 

 

Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są niższe niż wartości 
graniczne poszczególnych przedziałów w roku ubiegłym. Zdający, których wyniki znalazły się 
w klasie średniej (5. stanin), uzyskali w tym roku 31%–42% punktów, podczas gdy w ubiegłym roku 
uzyskali 43%–56%. Aby wynik został zaliczony do klasy najwyższej zdający musiał uzyskać 
co najmniej 79% punktów (w ubiegłym roku co najmniej 87%). 
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2.1. Poziom rozszerzony 
 

 
 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 

Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

31 109 0 100 57 56 23 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 

Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół  
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Arkusz na poziomie rozszerzonym okazał się umiarkowanie trudny dla ogółu zdających. Najwyższy 
średni wynik (57%) uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących. Dla absolwentów techników 
i liceów profilowanych egzamin okazał się trudny. 
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1.a 

Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie pojęć związanych 
z budową atomu i układem okresowym 
pierwiastków; określenie przynależności 
pierwiastka do bloku s, p, d oraz ustalenie położenia 
pierwiastka w układzie okresowym na podstawie 
jego konfiguracji elektronowej; ustalenie liczby 
elektronów walencyjnych; opisanie stanu 
elektronów w atomie za pomocą liczb kwantowych.  

0,60 0,51 

1.b 0,59 0,53 

1.c 0,48 0,59 

2. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych w formie 
tekstu o tematyce chemicznej.  0,46 0,43 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisywanie równań reakcji na podstawie 
słownego opisu przemiany; przewidywanie 
produktów sztucznych reakcji jądrowych.  

0,68 0,56 

4.a Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń związanych z przemianami 
promieniotwórczymi.  0,87 0,40 

4.b Tworzenie 
informacji 

Dokonanie uogólnienia i sformułowanie 
wniosku.  0,84 0,33 

5. Wiadomości 
i rozumienie Określenie rodzaju wiązania.  0,93 0,26 

6.a Wiadomości 
i rozumienie 

Podanie przykładów kwasów i zasad w teorii 
Arrheniusa i Brönsteda.  

0,30 0,34 
6.b 0,27 0,49 
7.a Korzystanie 

z informacji 
Analiza informacji w tekstach o tematyce 
chemicznej.  0,61 0,62 

7.b Tworzenie 
informacji 

Określenie, jak zmieni się położenie stanu 
równowagi reakcji chemicznej. 0,87 0,46 

8.a Korzystanie 
z informacji 

Skonstruowanie tabel prezentujących określone 
dane; skonstruowanie wykresów według 
podanych zależności.  

0,95 0,17 

8.b Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń związanych z szybkością 
reakcji; uzupełnienie brakujących danych 
na podstawie informacji podanych w formie 
wykresu.  

0,65 0,50 

9.a Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie prawa zachowania masy, prawa 
zachowania ładunku oraz zasady bilansu 
elektronowego do uzgadniania równań reakcji 
zapisanych jonowo.  

0,53 0,69 

9.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie prawa zachowania masy, prawa 
zachowania ładunku oraz zasady bilansu 
elektronowego do uzgadniania równań reakcji 
zapisanych jonowo.  

0,54 0,56 

9.c Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i rozumienie pojęć: stopień utlenienia, 
utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja.  0,84 0,38 

10. Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń związanych ze stałą 
równowagi.  0,39 0,60 
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11. Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie iloczynu rozpuszczalności 
do przewidywania możliwości strącania osadu.  0,46 0,57 

12. Tworzenie 
informacji Sformułowanie wniosku.  0,46 0,53 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równań reakcji chemicznych 
na podstawie słownego opisu przemiany  0,25 0,55 

14. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych w formie 
tekstu o tematyce chemicznej.  0,37 0,46 

15. Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń z zastosowaniem pojęcia 
mola i stężenia procentowego.  0,11 0,40 

16. 
Tworzenie 
informacji 
Korzystanie 
z informacji 

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji 
utleniania-redukcji.  
Obliczenie SEM ogniwa.  

0,63 0,65 

17.a Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych na podstawie 
informacji podanych w formie tekstu o tematyce 
chemicznej.  

0,49 0,53 

17.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równań reakcji chemicznych 
na podstawie słownego opisu przemiany.  0,87 0,43 

17.c Tworzenie 
informacji 

Zaprojektowanie otrzymywania różnych 
substancji w procesach elektrolizy.  0,39 0,61 

18.a Korzystanie 
z informacji 

Analiza informacji w tekstach o tematyce 
chemicznej.  0,78 0,40 

18.b Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych na podstawie 
informacji podanych w formie tabeli i tekstu 
o tematyce chemicznej.  

0,81 0,49 

19.a 
Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych na podstawie 
informacji podanych w formie tekstu o tematyce 
chemicznej i schematu.  

0,44 0,60 

19.b Wiadomości 
i rozumienie 

Wyjaśnienie na prostych przykładach 
mechanizmów reakcji substytucji, addycji, 
eliminacji. 

0,59 0,27 

20.a Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych na podstawie 
informacji podanych w formie tekstu o tematyce 
chemicznej.  

0,66 0,53 

20.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równań reakcji chemicznych 
na podstawie podanego ciągu przemian.  0,55 0,66 

21. Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania procesu na podstawie 
słownego opisu przemiany.  0,53 0,64 

22. Wiadomości 
i rozumienie 

Opisanie właściwości związków organicznych 
w zależności od podstawnika i rodzaju grupy 
funkcyjnej w cząsteczce oraz metod 
ich otrzymywania.  

0,43 0,46 

23.a Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie brakujących danych na podstawie 
informacji podanych w formie tekstu o tematyce 
chemicznej i schematu.  

0,72 0,63 

23.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równania procesu na podstawie 
graficznego opisu przemiany.  0,67 0,64 

24.a Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych w formie 
tekstu o tematyce chemicznej.  0,47 0,46 

24.b Tworzenie 
informacji Sformułowanie wniosku.  0,80 0,48 

25. Tworzenie 
informacji Ułożenie zwięzłej struktury wypowiedzi.  0,41 0,54 
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26.a Wiadomości 
i rozumienie 

Opisanie typowych właściwości prostych 
wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.  0,41 0,52 

26.b Wiadomości 
i rozumienie 

Zapisanie równań reakcji, jakim ulegają 
pochodne wielofunkcyjne ze względu 
na posiadanie określonych grup funkcyjnych.  

0,42 0,67 

27. Tworzenie 
informacji 

Wnioskowanie o typie pochodnej na podstawie 
opisu wyników reakcji identyfikacyjnych.  0,68 0,48 

28.a 
Tworzenie 
informacji 

Projektowanie doświadczenia pozwalającego 
na odróżnienie różnych pochodnych 
węglowodorów.  

0,66 0,37 

28.b 0,39 0,56 

28.c 0,40 0,60 

29. Tworzenie 
informacji 

Wnioskowanie o typie pochodnej na podstawie 
opisu wyników reakcji identyfikacyjnych.  0,71 0,56 

30. Tworzenie 
informacji Ułożenie zwięzłej struktury wypowiedzi.  0,57 0,62 

31. Korzystanie 
z informacji 

Selekcja i analiza informacji podanych w formie 
tekstu o tematyce chemicznej.  0,27 0,35 

 
Wskaźniki łatwości zadań w arkuszu mieściły się w przedziale 0,11–0,95. Arkusz zawierał dwa 
zadania bardzo łatwe, a jedno zadanie okazało się dla zdających bardzo trudne. Największą liczbę 
zadań stanowiły zadania umiarkowanie trudne i trudne. Dla zdających najtrudniejsze okazało się 
zadanie 15., które sprawdzało umiejętność wykonania obliczeń z zastosowaniem pojęcia mola 
i stężenia procentowego roztworu. Najłatwiejsze dla zdających okazało się zadanie 8.a), sprawdzające 
umiejętność skonstruowania tabeli i wykresu na podstawie podanych zależności. Wartości wskaźnika 
mocy różnicującej mieściły się w przedziale 0,17–0,69. Większość zadań miała wysokie wartości 
wskaźnika mocy różnicującej, co świadczy o tym, że zadania dobrze różnicowały zdających. 
Najwyższy wskaźnik mocy różnicującej miało zadanie 9.a), polegające na napisaniu w formie jonowo-
-elektronowej równań reakcji utleniania i redukcji. 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–15 4 
2 16–23 7 
3 24–35 12 
4 36–48 17 
5 49–63 20 
6 64–75 17 
7 76–83 12 
8 84–90 7 
9 91–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnym klas są wyższe niż w roku ubiegłym. 
Zdający, których wyniki znalazły się w klasie średniej (5. stanin), uzyskali w tym roku  
51%–63% punktów, podczas gdy w ubiegłym roku 46%–60%. Aby wynik został zaliczony do klasy 
najwyższej zdający musiał uzyskać co najmniej 91% punktów (tak jak w roku ubiegłym).  
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Komentarz 
 

Egzamin z chemii jest coraz liczniej wybierany przez maturzystów. W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, większa grupa maturzystów zdecydowała się na egzamin na poziomie 
rozszerzonym niż na podstawowym. Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiło o ponad 
1000 osób więcej niż w roku 2012, ale stopień przygotowania do egzaminu był niższy niż w ubiegłym 
roku. Egzamin okazał się dla zdających trudny. Średni wynik egzaminu dla poziomu podstawowego 
wyniósł 40% i był niższy o 11 punktów procentowych niż w 2012 roku. Liczba przystępujących 
do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym była zbliżona do liczby zdających ten 
egzamin w zeszłym roku. Egzamin ten okazał się dla zdających – tak jak w roku ubiegłym – 
umiarkowanie trudny, jednak jego średni wynik (56%) jest wyższy niż ubiegłoroczny. Wartości 
odchylenia standardowego wskazują, że poziom przystępujących do egzaminu był bardzo 
zróżnicowany. Duża grupa zdających była przygotowana dobrze i bardzo dobrze, jednak wśród prac 
egzaminacyjnych były również takie, których autorzy uzyskali tylko kilka punktów. Dotyczy to 
szczególnie przystępujących do egzaminu na poziomie podstawowym. 

 
Poziom podstawowy 
 

Do zadań łatwych, których rozwiązanie nie sprawiło trudności większości zdających, można zaliczyć 
zadania 9., 15.c), 19. i 27. Zadaniami trudnymi były zadania: 2., 4., 6., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 28., 
29. i 30. Do zadań bardzo trudnych należały zadania 7., 12., 13., 17. oraz 24. 
 

Osoby przystępujące do egzaminu na poziomie podstawowym wykazywały braki w elementarnej 
wiedzy chemicznej. W grupie zadań, których rozwiązanie sprawiało trudność zdającym, znalazły się 
zadania dotyczące typowych właściwości fizykochemicznych substancji. Rozwiązując zadanie 5., 
duża grupa zdających wybierała odpowiedź B, traktując tlen jako gaz palny. Dowodzi to, że 
maturzyści mylili gaz palny z gazem podtrzymującym palenie. Rozwiązania zadania 6. wskazują na 
nieznajomość właściwości najbardziej typowych, omawianych już w gimnazjum substancji. Zdającym 
zabrakło też umiejętności matematycznych, które można było wykorzystać, aby udzielić poprawnej 
odpowiedzi w części a) zadania. Jako gaz o gęstości większej od gęstości powietrza wskazywano, 
obok CO2, metan, a jako gaz najlepiej rozpuszczalny w wodzie wybierano tlen. Bardzo trudnym 
zadaniem okazało się zadanie 7. Część zdających nie zrozumiała polecenia i zapisywała równanie 
reakcji tlenku wapnia z wodą, która była opisana w informacji do zadania. Inni błędnie wybierali wzór 
gazu, którego nie powinno się osuszać za pomocą tlenku wapnia, nie dostrzegając, że spośród 
wymienionych gazów jedynie CO2 reaguje z CaO. Zdający błędnie wskazywali gaz i podawali 
niepoprawne uzasadnienie, np. CH4, ponieważ jest wybuchowy lub O2, ponieważ reakcja między CaO i 
O2 nie zachodzi. Popełnione błędy świadczą o nieznajomości najbardziej typowych substancji i o 
niekojarzeniu podstawowych faktów chemicznych. Zadanie 20. sprawdzało umiejętność analizy 
informacji dotyczących węglowodorów. Zdający błędnie określali właściwości  
2-metylopropanu, wskazując najczęściej, że jest on substancją bardzo reaktywną lub powoduje 
odbarwienie wodnego roztworu KMnO4. Maturzyści mieli również problemy z poprawnym 
określeniem przynależności węglowodorów do szeregów homologicznych na podstawie schematu 
ilustrującego ciąg przemian (zadanie 23.). Związek A był błędnie zaliczany do alkenów, chociaż 
zadanie zostało poprzedzone informacją, że w reakcji stosunek molowy gazowych reagentów A i H2 
wynosi 

2A Hn : n  1 : 2. Rozwiązania zadania 25. wskazują na nieznajomość właściwości polietylenu, 
który bardzo często był określany jako reaktywny i niepalny. Zadanie 28. polegało 
na zaklasyfikowaniu substancji na podstawie ich właściwości fizykochemicznych. Zdarzało się, że 
zdający poprawnie określali stan skupienia na podstawie podanych temperatur topnienia, ale błędnie 
przyporządkowywali wzory kwasów i błędnie określali ich charakter. Nie dostrzegali oni związku 
między długością łańcucha węglowego i obecnością wiązania podwójnego w cząsteczkach kwasów 
tłuszczowych a ich temperaturami topnienia. 
 

Zdającym egzamin na poziomie podstawowym bardzo duże trudności sprawiało zapisywanie równań 
reakcji, szczególnie z udziałem związków organicznych. Zdarzało się, że zdający błędnie 
identyfikowali produkty reakcji, popełniali błędy w zapisie wzorów substratów lub produktów oraz 
błędnie dobierali lub pomijali współczynniki stechiometryczne. W zadaniu 10.b zdający nie potrafili 
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poprawnie zapisać równania reakcji węgliku wapnia z wodą, np. CaC2 + 2H2O → C2H2 + CaO + H2O, 
lub pisali równanie reakcji wody z sodem, nie uwzględniając informacji, że powstający w tej reakcji 
gaz jest związkiem organicznym. Rozwiązując zadanie 12., maturzyści zamiast równania reakcji etynu 
zapisywali równanie reakcji etenu z bromem. Często również pisali równanie reakcji etynu z 1 molem 
bromu. Można przypuszczać, że zdający nie przeanalizowali uważnie podanej w treści zadania 
informacji, że produktem reakcji jest związek nasycony, lub mylili pojęcia nasycony i nienasycony. 
Rozwiązania zadania 24. ujawniły trudności z analizą schematu przedstawiającego ciąg typowych 
przemian związków organicznych. Błędnie interpretując informacje, reakcję 3. przedstawiano jako 
substytucję. Najczęściej w równaniu reakcji 4. pomijano współczynnik stechiometryczny n przed 
wzorem substratu i indeks stechiometryczny n we wzorze produktu. Bardzo często nie podejmowano 
próby rozwiązania tego zadania. Rozwiązując zadanie 29.b, niepoprawnie zapisywano wzory kwasu, 
alkoholu i estru, pomijano wzór wody lub nie uwzględniano warunków, w jakich zachodzi proces 
estryfikacji. Popełniane błędy wskazują na brak umiejętności zapisywania równań reakcji 
ilustrujących typowe właściwości substancji. Trudności, jakie napotkali zdający w zadaniu 18.b, 
świadczą ponadto o nieumiejętności przedstawiania przebiegu reakcji w formie jonowej. 
 

Kolejnym problemem zdających były zadania obliczeniowe. Błędy popełnione podczas 
rozwiązywania zadania 4. sprawdzającego typową umiejętność wykonania obliczeń 
stechiometrycznych na podstawie równania reakcji świadczą o niezrozumieniu pojęcia mola. Zdający 
podawali wynik – liczbę cząsteczek wody – w jednostkach, np. 6,02  1023 g lub mylili 1 cząsteczkę 
z 1 molem. Zdarzało się, że zadanie było poprawnie rozwiązane, a w miejscu na odpowiedź 
zapisywano: Otrzymano 18 g H2O czyli 1 cząsteczkę wody. Najtrudniejszym zadaniem obliczeniowym 
było zadanie 13. (współczynnik łatwości – 0,14). W rozwiązaniach tego zadania pojawiały się błędy 
wynikające z nieuwzględnienia zależności stechiometrycznych oraz błędy rachunkowe. Liczna grupa 
zdających miała też problemy z zamianą jednostek (cm3 na dm3). Wielu zdających przyjęło błędne 
założenie, że masa cynku jest równa masie tombaku, lub obliczyło zawartość procentową cynku 
w ZnCl2. 
 

Trudności zdających w dostrzeganiu i interpretowaniu zależności stechiometrycznych ujawniło także 
zadanie 17., które okazało się najtrudniejszym zadaniem w arkuszu. Dokonanie interpretacji 
ilościowej procesu bez podanego równania reakcji przekroczyło możliwości 90% maturzystów. 
Zdający, analizując schemat doświadczenia, zwracali uwagę na jednakowe stężenia molowe 
i jednakowe objętości roztworów w obu probówkach, ale nie dostrzegali, że do doświadczeniu użyto 
różnych kwasów. Dlatego najczęściej powtarzała się odpowiedź, że w obu probówkach papierek 
wskaźnikowy przyjął barwę żółtą. Niektórzy maturzyści nie podjęli próby analizy danych i podawali 
odpowiedzi przypadkowe, określając barwę w probówce I i II jako np. niebieską i czerwoną. 
 

Dużą trudność przystępującym do egzaminu na poziomie podstawowym sprawiło zadanie 26.b, 
w którym należało opisać obserwacje umożliwiające odróżnienie etanolu od etano-1,2-diolu. Zdarzało 
się, że zdający poprawnie wybierali odczynnik w części a) zadania, ale nie potrafili opisać zmian, 
które nastąpią po jego dodaniu do probówek. Zapisywano np. Roztwór zmienił barwę, nie zwracając 
uwagi na zanik osadu i powstanie roztworu. Część osób zapisywała obserwacje, które kojarzyły im się 
z wybranym odczynnikiem, np. Powstał ceglasty osad. 
Słabością tegorocznych maturzystów jest również niski stopień rozumienia i analizy tekstów 
informacji wprowadzającej oraz poleceń. W zadaniu 2. część zdających w odpowiedzi podała liczby 
neutronów zamiast liczb masowych izotopów. Inni zapisywali liczby masowe z jednostką masy 
atomowej u. 
 
Poziom rozszerzony 
 

Wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym świadczą o tym, że większość maturzystów była dobrze 
przygotowana do egzaminu, a wybór chemii jako przedmiotu egzaminacyjnego był świadomy 
i przemyślany. Również większość umiejętności sprawdzanych na egzaminie była dobrze opanowana 
przez zdających. Około 20% umiejętności sprawdzanych podczas tegorocznej matury to umiejętności 
łatwe i bardzo łatwe. Zadaniami trudnymi w tegorocznym arkuszu były zadania: 2., 6., 10., 11., 12., 
13., 14., 17.a, 17.c, 19.a, 22., 24.a, 25., 26., 28.b, 28.c i 31., a zadanie 15. okazało się bardzo trudne.  
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Podobnie jak w latach ubiegłych zadaniami, których rozwiązanie sprawiało trudności zdającym, były 
zadania obliczeniowe. Rozwiązanie zadania 15. wymagało rozumienia pojęcia stężenia procentowego 
oraz wykonania obliczeń związanych ze stechiometrią reakcji – są to wymagania z poziomu 
podstawowego. Ponadto zadanie tego typu pojawiło się już w arkuszu maturalnym w 2011 r. Jednak 
również w tym roku zdający nie poradzili sobie z analizą problemu. Największą trudnością było 
określenie zależności między stężeniami reagentów. Najczęściej zdający popełniali błąd polegający 
na przyjęciu założenia, że liczba moli maltozy jest równa liczbie moli powstającej glukozy. Zdarzało 
się również założenie, że maltoza ulega całkowitej hydrolizie. Zdającym sprawiało problem zadanie 
10. polegające na obliczeniu wartości stałej równowagi reakcji. Zdający popełniali tu wszystkie 
możliwe błędy, począwszy od błędnego zapisu wyrażenia na stałą równowagi (pominięcie różnego 
od jedności wykładnika potęgi). Podstawową trudnością było obliczenie stężeń równowagowych 
substancji na podstawie informacji o wartościach stężeń i stosunkach stężeń reagentów. 
 

W tegorocznym arkuszu na poziomie rozszerzonym znalazły się zadania nietypowe. Zadanie 13. 
dotyczyło tworzenia jonu kompleksowego opisanego szczegółowo w informacji. Popełniane błędy, jak 
np. napisanie równania w formie cząsteczkowej, błędy w określeniu ładunku powstającego jonu, 
błędne wzory ligandów NH4

+, Cl– lub OH–, wskazują, że zdający nie poradzili sobie z nową dla nich 
sytuacją. Zapisywanie wzoru jonu kompleksowego w postaci cząsteczkowej świadczy o tym, że 
maturzyści nie uwzględnili informacji o rozpuszczalności związku zawierającego powstający jon 
srebra. Rozumienie i analiza informacji wprowadzającej zawiodły przy rozwiązywaniu zadania 17.c, 
które dotyczyło wodorków metali. Zdających zaskoczył nietypowy dla nich związek, w skład którego 
wchodzi ujemny jon wodoru. Często, pomimo poprawnych odpowiedzi dotyczących stopnia utlenienia 
wodoru w wodorku litu w części a) zadania, zdający nie polegali na własnym osądzie, unikając zapisu 

H– i zapisując wzór H+ lub 
I
.



H  Część osób pisała równania reakcji elektrodowych z udziałem wody. 
Dużą trudność przystępującym do egzaminu na poziomie rozszerzonym sprawiło zadanie 28., 
sprawdzające umiejętność zaprojektowania doświadczenia pozwalającego na identyfikację 
aminokwasu i tripeptydu na podstawie opisu przeprowadzonych obserwacji. W części a) zadania, 
która okazała się dla zdających umiarkowanie trudna, często wybierano jako odczynnik chlorek 
żelaza(III). W części b) zdający odwrotnie przyporządkowywali glicynę i glicyloalanyloalaninę lub 
udzielali przypadkowych odpowiedzi, np. zapisując nazwy substancji niezwiązanych z informacją do 
zadania: aldehyd, keton, amoniak, jod, alanina, benzen, fenol, kwas solny, biuret lub tyrozyna, nawet 
jeśli wcześniej została poprawnie zidentyfikowana w naczyniu C. W podpunkcie c) maturzyści 
podawali błędną nazwę reakcji, np. substytucja, zobojętnianie, denaturacja białek lub próba 
Trommera. 
 

Zaskoczeniem są niskie wyniki uzyskane za rozwiązanie zadania 6., w którym należało wykazać się 
znajomością teorii Arrheniusa oraz teorii Brönsteda-Lowry'ego i zakwalifikować wymienione drobiny 
do kwasów albo zasad. Największy problem w tym zadaniu stworzył fenol. Częstym błędem było 
przyporządkowanie do zasad Brönsteda, oprócz jonów NO 

2 , S2– i OH 
, również zasad w teorii 

Arrheniusa: LiOH i Ra(OH)2. Zaliczano również kation H3O+ jako kwas i anion OH  jako zasada 
w teorii Arrheniusa. Tylko 40% zdających poprawnie rozwiązało zadanie 14. Trudne okazało się 
oszacowanie pH roztworu otrzymanego po zmieszaniu równych objętości roztworów NaOH i HCl 
o jednakowych stężeniach procentowych. Zdający utożsamiali jednakowe stężenia procentowe 
roztworów z jednakową liczbą moli kwasu i zasady i podkreślali odpowiedź pH = 7. Ponad 70% 
maturzystów nie poradziło sobie z selekcją i analizą informacji dotyczących właściwości cukrów 
(zadanie 31.). Największy problem stanowiła ocena poprawności zdania 2., pojawiały się też błędne 
oceny zdania 1. Można odnieść wrażenie, że niektórzy nie podjęli próby analizy zdań, wpisując 
losowe odpowiedzi. 
 

Podstawową przyczyną trudności na egzaminie były problemy merytoryczne, co jest szczególnie 
widoczne na poziomie podstawowym. Nadal niezadowalający jest poziom wykonania zadań, które 
wymagają przeprowadzenia obliczeń matematycznych do rozwiązania problemów chemicznych. Duży 
wpływ na wynik egzaminu ma również dokładne przeczytanie tekstów wprowadzeń i poleceń oraz 
umiejętność dokonywania analizy ich treści. 
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FIZYKA I ASTRONOMIA 
 

1. Opis arkuszy 
 

1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał 20 zadań: 10 zadań zamkniętych 
wielokrotnego wyboru oraz 10 zadań otwartych. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności 
określone w standardach wymagań dla poziomu podstawowego, np. rozumienie podstawowych pojęć 
i zależności fizycznych, obliczanie wielkości fizycznych, odczytywanie i interpretowanie informacji 
zawartej w tabeli lub na wykresie, budowanie prostych modeli fizycznych oraz analizowanie 
przedstawionych wyników doświadczenia. 
 

1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 6 zadań złożonych z części sprawdzających różne 
umiejętności. Zadania te obejmowały szerszy zakres zagadnień, niż na poziomie podstawowym, oraz 
wymagały pogłębionych umiejętności, zgodnie ze standardami wymagań dla poziomu rozszerzonego. 
Wyższe były zwłaszcza wymagania dotyczące algebraicznej analizy wzorów fizycznych i interpretowania 
otrzymywanych wyników, wyjaśniania zjawisk fizycznych oraz formułowania i uzasadniania wniosków. 
 

Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, zdający mieli do dyspozycji kartę 
wybranych wzorów i stałych fizycznych. 
 

2. Wyniki egzaminu 
2.1 Poziom podstawowy 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 

 

Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

16 832 0 100 36 37,85 20,33 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Wykres 2. Średnie wyniki na poziomie podstawowym w różnych typach szkół 
 
Arkusz na poziomie podstawowym okazał się trudny dla ogółu zdających. Najwyższy średni wynik 
uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących (43%).  
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
Moc 

różnicująca 

1 Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
podanej w formie tabeli. 0,71 0,26 

2 Wiadomości 
i rozumienie Analiza kinematyczna rzutu pionowego. 0,62 0,32 

3 Wiadomości 
i rozumienie Zastosowanie III prawa Keplera. 0,30 0,27 

4 Tworzenie 
informacji 

Interpretowanie informacji podanej w formie 
tabeli. 0,44 0,18 

5 Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
podanej w formie wykresów. 0,48 0,33 

6 Tworzenie 
informacji 

Interpretowanie informacji podanej w formie 
schematu. 0,28 0,39 

7 Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnianie brakujących elementów 
rysunku. 0,46 0,52 

8 Wiadomości 
i rozumienie 

Opisywanie wpływu pola magnetycznego na 
ruch ciał. 0,34 0,12 

9 Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
podanej w formie rysunku. 0,64 0,38 

10 Wiadomości 
i rozumienie 

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi 
narzędzi pracy współczesnego fizyka. 0,62 0,31 

11 
Wiadomości 
i rozumienie 
Tworzenie 
informacji 

Obliczanie prędkości względnej. 
 
Interpretowanie informacji przedstawionej 
w formie tekstu. 

0,48 0,55 
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12 Wiadomości 
i rozumienie Opisywanie ruchu jednostajnego po okręgu. 0,40 0,60 

13.1 Wiadomości 
i rozumienie 

Posługiwanie się pojęciami energii 
kinetycznej i potencjalnej. 0,57 0,32 

13.2 Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie zasady zachowania energii 
mechanicznej. 0,49 0,65 

14.1 Wiadomości 
i rozumienie 

Opisywanie zjawiska rezonansu 
mechanicznego. 0,20 0,48 

14.2 Wiadomości 
i rozumienie 

Obliczanie okresu drgań wahadła 
matematycznego. 0,69 0,55 

14.3 Wiadomości 
i rozumienie Obliczanie prędkości w ruchu jednostajnym. 0,45 0,55 

15.1 Wiadomości 
i rozumienie Zastosowanie równania Clapeyrona. 0,42 0,71 

15.2 Wiadomości 
i rozumienie Zastosowanie I zasady termodynamiki.. 0,21 0,38 

16.1 Tworzenie 
informacji 

Interpretowanie informacji przedstawionej 
w formie tekstu. 0,61 0,61 

16.2 Tworzenie 
informacji 

Analizowanie opisanych wyników 
doświadczeń. 0,25 0,56 

16.3 Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 0,18 0,66 

17.1 
Korzystanie 
z informacji 
Wiadomości 
i rozumienie 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
przedstawionej w formie schematu. 
Obliczanie kąta Brewstera. 0,20 0,47 

17.2 Tworzenie 
informacji 

Budowanie prostych modeli fizycznych do 
opisu zjawisk. 0,31 0,11 

18 Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 0,16 0,67 

19.1 Tworzenie 
informacji 

Interpretowanie informacji podanej w formie 
wykresu. 0,61 0,42 

19.2 Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie zasad zachowania ładunku 
i liczby nukleonów. 0,37 0,60 

20.1 
Korzystanie 
z informacji 
Wiadomości 
i rozumienie 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
przedstawionej w formie tekstu. 
Wykorzystanie zależności E = mc2 0,11 0,53 

20.2 

Korzystanie 
z informacji 
Wiadomości 
i rozumienie 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 
Wyznaczanie siły działającej na ciało 
w wyniku oddziaływania elektrostatycznego, 
zastosowanie II zasady dynamiki do opisu 
zachowania się ciał. 

0,16 0,66 

Wskaźniki łatwości zadań mieszczą się w przedziale 0,11–0,71. Cztery zadania były bardzo trudne 
(wartość wskaźnika łatwości do 0,19), a łącznie za ich rozwiązanie można było uzyskać 11 punktów. 
Zadań bardzo łatwych (wartość wskaźnika łatwości od 0,90) nie było, a łatwych (od 0,70) było jedno, 
jednopunktowe. Zadania w arkuszu miały moc różnicującą w zakresie od 0,11 do 0,71. 
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Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–8 4 
2 9–12 7 
3 13–18 12 
4 19–28 17 
5 29–38 20 
6 39–50 17 
7 51–64 12 
8 65–78 7 
9 79–100 4 

 

 

Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wartości 
graniczne przedziałów są wyższe od wartości przedziałów w roku ubiegłym, zwłaszcza w górnych 
klasach. Zdający, których wyniki znalazły się w klasie średniej (stanin 5.), uzyskali w tym roku 29–38% 
punktów, podczas gdy w ubiegłym roku uzyskali 28–36% punktów. Aby wynik został zaliczony do 
klasy najwyższej (stanin 9.), zdający musiał uzyskać co najmniej 79% punktów, podczas gdy w roku 
ubiegłym – 72%. 
 
2.1 Poziom rozszerzony 
 

 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
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Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

13 409 0 100 47 47,19 19,77 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 

 
Wykres 4. Średnie wyniki na poziomie rozszerzonym w różnych typach szkół 
 
Arkusz na poziomie rozszerzonym okazał się trudny dla ogółu zdających. 
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.1 Wiadomości 
i rozumienie Obliczanie drogi w ruchu jednostajnym. 0,93 0,26 

1.2 Wiadomości 
i rozumienie Obliczanie wartości prędkości względnej. 0,71 0,53 

1.3 Korzystanie 
z informacji Rysowanie wykresu. 0,54 0,56 

1.4 Tworzenie 
informacji 

Stosowanie pojęć i praw fizycznych 
do rozwiązywania problemów praktycznych. 0,37 0,50 

2.1 Korzystanie 
z informacji Uzupełnienie brakujących elementów rysunku. 0,77 0,43 

2.2 Tworzenie 
informacji 

Budowanie prostych modeli fizycznych 
i matematycznych do opisu zjawisk. 0,24 0,54 

2.3 Tworzenie 
informacji 

Formułowanie i uzasadnianie opinii i 
wniosków. 0,26 0,48 

2.4 

Korzystanie 
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 
Interpretowanie informacji. 0,58 0,40 
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2.5 Korzystanie 
z informacji Selekcjonowanie i ocenianie informacji. 0,38 0,18 

3.1 Wiadomości 
i rozumienie 

Wykorzystanie założeń teorii kinetyczno-
molekularnej do opisu gazu doskonałego. 0,50 0,41 

3.2 Wiadomości 
i rozumienie 

Wykorzystanie założeń teorii kinetyczno-
molekularnej do opisu gazu doskonałego. 0,63 0,21 

3.3 Tworzenie 
informacji 

Interpretowanie informacji zapisanej w postaci 
wykresów. 0,61 0,33 

3.4 Wiadomości 
i rozumienie 

Opisywanie przemian izobarycznej 
i izochorycznej. 0,61 0,61 

3.5 Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 0,64 0,52 

3.6 Tworzenie 
informacji 

Formułowanie i uzasadnianie opinii i 
wniosków. 0,63 0,52 

4.1 Wiadomości 
i rozumienie 

Opisywanie zjawisk konwekcji, przewodnictwa 
i promieniowania cieplnego. 0,27 0,50 

4.2 Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
podanej w formie schematu. 0,63 0,58 

4.3 Wiadomości 
i rozumienie 

Opisywanie zjawisk konwekcji, przewodnictwa 
i promieniowania cieplnego. 0,36 0,31 

4.4 Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 0,71 0,63 

4.5 Tworzenie 
informacji 

Budowanie prostych modeli fizycznych 
i matematycznych do opisu zjawisk. 0,21 0,53 

5.1 Wiadomości 
i rozumienie 

Opisywanie warunków występowania zjawiska 
indukcji elektromagnetycznej. 0,51 0,42 

5.2 Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnianie brakujących elementów schematu. 0,58 0,39 

5.3 Korzystanie 
z informacji 

Obliczenie wielkości fizycznych 
z zastosowaniem znanych zależności. 0,46 0,57 

5.4 

Korzystanie 
z informacji 
Wiadomości 
i rozumienie 

Selekcjonowanie i ocena informacji. 
 
Obliczanie skutecznej wartości natężenia prądu. 0,26 0,43 

5.5 Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
podanej w formie tekstu. 0,56 0,51 

5.6 Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 0,45 0,60 

5.7 Wiadomości 
i rozumienie Obliczanie sprawności przetwarzania energii. 0,30 0,47 

5.8 Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych 
z wykorzystaniem znanych zależności. 0,16 0,54 

6.1 Wiadomości 
i rozumienie 

Wykorzystanie diagramu Hertzsprunga-Russella 
do opisu etapów ewolucji gwiazd. 0,62 0,50 

6.2 Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie zasad zachowania ładunku 
i liczby nukleonów do zapisu reakcji jądrowych. 0,55 0,58 

6.3 Wiadomości 
i rozumienie 

Zastosowanie zasady zachowania ładunku do 
zapisu reakcji jądrowych. 0,22 0,52 

6.4 Tworzenie 
informacji 

Formułowanie i uzasadnianie opinii i 
wniosków. 0,14 0,45 

6.5 Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie i analizowanie informacji 
przedstawionych w formie wykresu. 0,29 0,50 
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Wskaźniki łatwości zadań mieszczą się w przedziale 0,14–0,93. Dwa zadania były bardzo trudne 
(wartość wskaźnika łatwości do 0,19), a łącznie za ich rozwiązanie można było uzyskać 4 punkty. 
Jedno zadanie było bardzo łatwe (wartość wskaźnika łatwości od 0,90), a za jego rozwiązanie można 
było uzyskać 2 punkty. Zadania w arkuszu miały moc różnicującą w zakresie od 0,18 do 0,63. 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1 0–12 4 
2 13–20 7 
3 21–30 12 
4 31–40 17 
5 41–52 20 
6 53–62 17 
7 63–72 12 
8 73–80 7 
9 81–100 4 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym wartości graniczne przedziałów są wyższe. Zdający, których 
wyniki znalazły się w klasie średniej (stanin 5.), uzyskali w tym roku 41–52% punktów, a w ubiegłym 
roku 33–45%. Aby wynik został zaliczony do klasy najwyższej (stanin 9.), zdający musieli uzyskać co 
najmniej 81% punktów, a w roku ubiegłym 79%. 
 

3. Komentarz 
 

Rezultaty egzaminu, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, wskazują, że był to 
egzamin trudny, lecz łatwiejszy niż w roku 2012. 
 

Na poziomie podstawowym absolwenci liceów ogólnokształcących uzyskali wyniki średnio wyższe o 
4 punkty procentowe, natomiast w przypadku absolwentów techników wyniki nie zmieniły się. Wśród 
zdających egzamin na tym poziomie absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili 69%, 
absolwenci techników – 31%, a pozostali – mniej niż 1%. Zarówno łączna liczba zdających, jak 
i udział różnych typów szkół pozostają zbliżone do poprzedniego roku. 
 

Na poziomie rozszerzonym wzrost średniego wyniku w porównaniu z rokiem 2012 wyniósł 
6 punktów procentowych w liceach, a 4 punkty procentowe w technikach. Wśród zdających egzamin 
na poziomie rozszerzonym absolwenci liceów ogólnokształcących stanowili 95%, absolwenci 
techników – 5%, a udział pozostałych był bardzo niewielki. Liczba zdających na tym poziomie 
zmniejszyła się o 15%, zarówno w liceach, jak i w technikach. 
 

Na poziomie podstawowym bardzo trudne okazały się zadania 16.3, 18., 20.1 oraz 20.2. W zadaniu 
16.3 źródłem trudności była konieczność wzięcia pod uwagę części całkowitej wyrażenia d/λ 
i powiązania jej z liczbą plamek. Nie jest to problemem dla tych zdających, którzy zetknęli się już 
z podobnym zadaniem (znanym z wielu podręczników), ale dla pozostałych wymaga przejścia kilku 
kroków rozumowania. W szczególności, konieczna była umiejętność wykorzystania wzoru nλ = d sin α 
i znajomość symboli występujących w tym wzorze, co można było stwierdzić tylko w niezbyt dużej 
części rozwiązań – dotyczy to także zadania 16.2. Zadanie 18. było typowym przeliczeniem wielkości 
makroskopowej (mocy promieniowania) na mikroskopową (liczbę fotonów). Poziom wykonania 
zadania 20.1 był najniższy w arkuszu, prawdopodobnie dlatego, że niezbędne do obliczeń dane 
zdający musiał samodzielnie wybrać z karty wzorów i stałych fizycznych. Tę samą trudność zawierało 
zadanie 20.2. Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie 4 powyższe zadania wymagały przeliczania 
jednostek z przedrostkami „nano”, „mikro” itp. lub operacji na liczbach w zapisie potęgowym – słabe 
wyniki mogą świadczyć o niedostatecznych kompetencjach uczniów w zakresie najbardziej 
standardowej umiejętności sprawdzanej na egzaminie maturalnym z fizyki. Także w innych zadaniach 
przeliczanie jednostek było częstym źródłem błędów. 



 118 

Wyniki tylko minimalnie lepsze od powyższych (poziom wykonania 0,20–0,21) uzyskali zdający 
w zadaniach 14.1, 15.2 i 17.1. Zadanie 14.1 polegało na rozpoznaniu zjawiska rezonansu i podaniu 
jego nazwy. W zadaniu 15.2 należało wskazać znaki wielkości ΔU i Q w opisanej przemianie 
gazowej, a w zadaniu 17.1 zdający miał podać wartość kąta Brewstera na podstawie danego 
współczynnika załamania i tabeli funkcji trygonometrycznych. Żadnego z tych poleceń nie można 
uznać za nietypowe ani istotnie trudne. 
 

Najłatwiejsze na poziomie podstawowym było zadanie zamknięte 1., w którym dane z tabeli należało 
powiązać jakościowo z II zasadą dynamiki. Wysoki poziom wykonania osiągnięto też w zadaniu 14.2, 
gdzie zdający miał potwierdzić własnymi obliczeniami dany okres wahań. 
 

Na poziomie rozszerzonym bardzo trudne okazały się zadania 5.8 i 6.4. Słabe wyniki zadania 5.8 
pochodzą z konieczności rozumienia skali logarytmicznej, która nie jest częstym przedmiotem 
dyskusji ani na lekcjach fizyki, ani na lekcjach matematyki. Zadanie 6.4 dotyczyło dość 
szczegółowego aspektu reakcji jądrowych w gwiazdach. Trudne były też m.in. zadania 2.2, 2.3, 4.1, 
4.5, 5.4 i 6.3. Dla przypadku zadań 2.2 i 2.3 główną przyczyną była słaba znajomość II zasady 
dynamiki dla bryły sztywnej i nieumiejętność posłużenia się momentem bezwładności. Odnotujmy, że 
chociaż zadanie 2.4 było tylko umiarkowanie trudne, to częsty był brak interpretacji otrzymanej 
ujemnej wartości przyspieszenia. Niski wynik zadania 4.1 był nieoczekiwany, gdyż trzy przedstawione 
tu procesy cieplne są omawiane nawet w podręcznikach gimnazjalnych, a i w arkuszach maturalnych 
występowały dość często. Podobnie zaskakujący był niski poziom wykonania zadań 5.4 i 6.3 – w tym 
ostatnim przypadku zamiast zasady zachowania ładunku często podawano nieistniejącą „zasadę 
zachowania masy”. Natomiast zadanie 4.5 było trudniejsze w samym założeniu, gdyż konieczne było 
tu (podobnie jak w zadaniu 2.2) ułożenie dwóch lub trzech równań i wyeliminowanie jednej lub 
dwóch zmiennych. Jest to umiejętność należąca jednoznacznie do zakresu rozszerzonego. 
 

Bardzo łatwe na poziomie rozszerzonym było zadanie 1.1, polegające na obliczeniu drogi 
na podstawie danego wykresu prędkości. Ponadto łatwe były zadania 1.2, 2.1 i 4.4. Zadanie 1.2 
dotyczyło elementarnej kinematyki, podobnie jak 1.1. W zadaniu 2.1 wymagane było narysowanie sił, 
a w zadaniu 4.4 – obliczenie wyniku na podstawie danego wzoru. Zadania te mieściły się w zakresie 
wymagań dla poziomu podstawowego. 
 

Warunkiem dobrego i skutecznego przygotowania do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii jest 
nabycie umiejętności dokonywania analizy zjawisk i procesów fizycznych oraz dostrzegania 
zależności przyczynowo-skutkowych, budowania modeli i formułowania wniosków. Te kompetencje 
muszą zostać podbudowane opanowaniem umiejętności elementarnych, takich jak sprawne 
wykonywanie obliczeń, przeliczanie jednostek i korzystanie z informacji podanej w różnych formach 
(tekst, schemat, wykres). 
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GEOGRAFIA 
 
1.  Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 31 zadań. Do arkusza była dołączona 
barwna mapa szczegółowa fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz inne materiały 
źródłowe. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał 36 zadań. Do arkusza była dołączona 
barwna mapa szczegółowa fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, taka sama jak do arkusza 
na poziomie podstawowym. W arkuszu zamieszczono także inne materiały źródłowe, które stanowiły 
podstawę do wyjaśniania, analizowania i oceniania zjawisk przyrodniczych oraz antropogenicznych, 
występujących w różnych skalach przestrzennych i czasowych. 
 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 

 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
43 454 0 94 36 38 15 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 

Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących oraz techników. 
Absolwenci innych typów szkół uzyskali wynik 27–30%. 
 

Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji geograficznych 
przedstawionych na mapie i fotografii (II 1.1). 0,49 0,26 

2. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie obiektów przedstawionych  
na mapie (II 1.2). 0,41 0,27 

3. Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie na podstawie mapy obliczeń 
matematyczno-geograficznych (II 2.2.a). 0,30 0,39 

4. Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie na podstawie mapy obliczeń 
astronomiczno-geograficznych (II 2.2.b). 0,11 0,33 

5. Korzystanie 
z informacji 

Porównanie obszarów przedstawionych  
na mapie (II 1.4). 0,29 0,46 

6. Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie informacji geograficznych 
przedstawionych na mapie (II 1.1). 0,74 0,33 

7. Korzystanie 
z informacji 

Selekcjonowanie informacji istotnych  
dla danego zagadnienia (II 1.3). 0,34 0,36 

8. Korzystanie 
z informacji 

Porównanie obiektów na podstawie źródeł 
informacji (II 1.4). 0,45 0,45 

9. Korzystanie 
z informacji 

Przedstawienie charakterystycznych cech 
wskazanego obszaru oraz obiektów, które  
na nim występują (II 3.1). 

0,54 0,32 

10. Korzystanie 
z informacji 

Selekcjonowanie informacji istotnych  
dla danego zagadnienia (II 1.3). 0,70 0,16 

11. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość cech i warunków powstawania oraz 
rozmieszczenia lodowców (I 1.23). 0,15 0,22 

12.a Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość procesów geologicznych 
wewnętrznych kształtujących powierzchnię 
Ziemi (I 1.5). 

0,36 0,24 

12.b 0,54 0,32 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość ukształtowania powierzchni Polski 
(I 1.7) i podstawowych elementów budowy 
geologicznej (I 1.8). 

0,27 0,17 
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14. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość mas powietrza kształtujących 
pogodę w Polsce (I 1.11). 0,23 0,35 

15. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie typów klimatu na podstawie 
klimatogramów (II 1.2). 0,35 0,52 

16. Korzystanie 
z informacji 

Przedstawienie na podstawie klimatogramów 
oraz własnej wiedzy skutków zjawisk  
i procesów, które zachodzą na wskazanych 
obszarach (II 3.1.b). 

0,36 0,38 

17.a Korzystanie 
z informacji 

Przedstawienie na podstawie mapy oraz 
własnej wiedzy zależności między 
zdarzeniami, zjawiskami i procesami, które 
zachodzą na wskazanych obszarach (II 3.1.c). 

0,16 0,36 

17.b 0,08 0,29 

18. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość ukształtowania powierzchni Polski 
(I 1.7). 0,37 0,33 

19. Korzystanie 
z informacji 

Uzupełnienie mapy na podstawie źródła 
informacji (II 1.6). 0,36 0,53 

20. Korzystanie 
z informacji 

Sformułowanie wniosków na podstawie 
informacji o zjawiskach występujących  
na danym obszarze (II 3.2). 

0,64 0,36 

21. Tworzenie 
informacji 

Scharakteryzowanie problemu istniejącego  
w środowisku geograficznym (III 2.c). 0,18 0,50 

22. Tworzenie 
informacji 

Scharakteryzowanie problemu istniejącego  
w środowisku geograficznym (III 2.a). 0,48 0,33 

23. Korzystanie 
z informacji 

Przedstawienie na podstawie własnej wiedzy 
 i podanych informacji przyczyn zjawisk  
i procesów, które zachodzą na wskazanym 
obszarze (II 3.1.b). 

0,35 0,49 

24.a Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość rozmieszczenia ludności na świecie 
(I 4.1) i czynników, które je warunkują (I 4.2). 

0,31 0,40 
24.b 0,25 0,40 

25.a Korzystanie 
z informacji 

Sformułowanie wniosków na podstawie 
informacji o zjawiskach występujących  
na danym obszarze (II 3.2). 

0,64 0,29 

25.b Tworzenie 
informacji 

Scharakteryzowanie problemu istniejącego  
w środowisku geograficznym (III 2.c). 0,56 0,38 

26.a Korzystanie 
z informacji 

Przedstawienie na podstawie własnej wiedzy  
i podanych informacji przyczyn zjawisk  
i procesów, które zachodzą na wskazanym 
obszarze (II 3.1.b). 

0,38 0,34 

26.b Tworzenie 
informacji 

Ocenianie konsekwencji zdarzeń, zjawisk  
i procesów zachodzących w środowisku 
geograficznym (III 1.5). 

0,42 0,35 

27. Korzystanie 
z informacji 

Selekcjonowanie informacji istotnych  
dla danego zagadnienia (II 1.3). 0,32 0,29 

28. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość konsekwencji zakłócenia 
równowagi ekologicznej w wyniku działalności 
człowieka (I 28.1). 

0,39 0,30 

29. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość zróżnicowania sposobów 
gospodarowania w rolnictwie na świecie (I 3.1). 0,59 0,37 

30. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość przyczyn konfliktów na świecie 
oraz obszarów ich występowania (I 9.1). 0,38 0,42 

31. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość procesów integracji i dezintegracji 
w Europie (I 9.6). 0,20 0,40 
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Poziom wykonania zadań mieścił się w przedziale 0,08–0,74. Dla zdających najtrudniejsze okazało się 
przyporządkowanie wybranym obszarom świata rocznych sum opadów atmosferycznych (zad. 17.a)  
i czynników, które mają wpływ na ich wielkość (zad. 17.b), wykonanie obliczeń geograficzno- 
-astronomicznych (zad. 4.), znajomość typów lodowców (zad. 11.), zmian struktury zatrudnienia  
w Polsce (zad. 21.) i mapy politycznej Europy (zad. 31.). Najwyższą moc różnicującą miały zadania: 
19. (z zakresu geografii ludności), 15. (sprawdzające umiejętność zidentyfikowania typu klimatu  
na podstawie klimatogramów), 21. (dotyczące zmian struktury zatrudnienia w Polsce) i 23., w którym 
sprawdzano znajomość przyczyn zmian liczby ludności dużych miast w krajach wysoko i słabo 
rozwiniętych gospodarczo. 
 
 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−12 4 
2 13−18 7 
3 19−24 12 
4 25−30 17 
5 31−38 20 
6 39−46 17 
7 47−54 12 
8 55−64 7 
9   65−100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy, odpowiadające klasom wyników, są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są niższe niż w roku 
ubiegłym. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 31−38% punktów 
(w ubiegłym roku 45–52%). Maturzyści musieli uzyskać co najmniej 65% punktów, aby ich wynik 
został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co najmniej 75%). 
  



123 

2.2. Poziom rozszerzony 
 

 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
30 569 0 100 45 47 18 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół 

Najwyższym poziomem osiągnięć na poziomie rozszerzonym wykazali się absolwenci liceów 
ogólnokształcących. Dla absolwentów innych typów szkół egzamin był trudny.  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Korzystanie 
z informacji 

Selekcjonowanie informacji istotnych  
dla danego zagadnienia (II 1.3). 0,92 0,21 

2. Korzystanie 
z informacji 

Porównanie obszarów na podstawie mapy 
(II 1.4). 0,28 0,29 

3. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy przedstawienie 
charakterystycznych cech wskazanego obszaru 
(II 3.1.a). 

0,50 0,32 

4. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy wykonanie obliczeń 
matematyczno-geograficznych (II 1.f.6.a). 0,50 0,49 

5. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,30 0,42 

6. Korzystanie 
z informacji 

Zaprezentowanie wyników analiz 
geograficznych za pomocą opisu (II 1.e.5). 0,53 0,50 

7. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,44 0,51 

8.a 
Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy wykonanie obliczeń 
matematyczno-astronomicznych (II 1.f.6.b). 

0,73 0,47 
8.b 0,63 0,48 
8.c 0,66 0,43 

9. Tworzenie 
informacji 

Ocenianie zmian zachodzących w środowisku 
geograficznym (III 2.3). 0,40 0,33 

10. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość genezy i cech minerałów i skał  
(I 2.20). 0,25 0,25 

11. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość współzależności między 
elementami systemu Ziemi (I 2.11). 0,53 0,43 

12. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie przekroju geologicznego oraz 
własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, 
zjawisk i procesów (II 1.f.7). 

0,52 0,47 

13. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość wydarzeń geologicznych  
w dziejach Ziemi (I 2.24). 0,35 0,51 

14. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,23 0,53 

15. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie danych klimatycznych oraz 
własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, 
zjawisk i procesów (II 1.f.7). 

0,38 0,55 

16.a Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie fotografii, danych klimatycznych 
oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie 
zdarzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7). 

0,56 0,17 

16.b 0,72 0,30 

17. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość środowiska przyrodniczego Polski 
(2.22, 2.54). 0,59 0,55 

18. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,17 0,43 

19.a Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość procesów geologicznych 
zewnętrznych (2.17). 

0,43 0,61 
19.b 0,57 0,50 

20. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość środowiska przyrodniczego Polski 
(2.54). 0,58 0,31 
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21. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość przebiegu procesów 
glebotwórczych (2.41). 0,42 0,29 

22. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość zróżnicowania szaty roślinnej 
(2.47). 0,26 0,51 

23. Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,30 0,52 

24. Korzystanie 
z informacji 

Określenie współzależności w systemie 
przyrodniczym Ziemi (II 3.a). 0,19 0,51 

25. Tworzenie 
informacji 

Ocenianie środowiska geograficznego pod 
kątem możliwości zagospodarowania (III 2.1). 0,75 0,43 

26. Korzystanie 
z informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji 
dotyczących wymienionych zbóż (II 1.e.4). 0,40 0,46 

27.a Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość wpływu przemysłu na środowisko 
geograficzne (3.b.21). 0,47 0,47 

27.b Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej (II 1.f.6.c). 0,55 0,47 

28.a 
Korzystanie 
z informacji 

Wykonanie obliczeń w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej (II 1.f.6.c). 0,48 0,42 

28.b 
Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,45 0,41 

29. Tworzenie 
informacji 

Ocenianie zmian zachodzących w środowisku 
geograficznym (III 2.3). 0,44 0,51 

30. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość politycznego zróżnicowania 
współczesnego świata (3.d.1). 0,62 0,49 

31.a Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy 
opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk  
i procesów (II 1.f.7). 

0,30 0,42 

31.b Tworzenie 
informacji 

Ocenianie konsekwencji przemian gospodarczych 
we współczesnym świecie (III 2.4). 0,74 0,33 

32. Tworzenie 
informacji 

Ocenianie konsekwencji przemian gospodarczych 
we współczesnym świecie (III 2.4). 0,65 0,39 

33. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość środowiska przyrodniczego (2.54) 
i bogactwa kulturowego Polski (3.a.9). 0,59 0,37 

34.a Korzystanie 
z informacji 

Sformułowanie wniosku na podstawie 
informacji (II 2.b). 0,56 0,33 

34.b Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość czynników rozwoju handlu 
międzynarodowego (3.b.33). 0,60 0,32 

35. Korzystanie 
z informacji 

Klasyfikowanie informacji według podanego 
kryterium (II 1.c.2). 0,43 0,36 

36.a Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość politycznego zróżnicowania 
współczesnego świata (3.d.1). 0,19 0,38 

36.b Tworzenie 
informacji 

Ocenianie konsekwencji przemian politycznych 
we współczesnym świecie (III 2.3). 0,39 0,39 

 
Poziom wykonania zadań mieścił się w przedziale 0,17–0,92. Trudność maturzystom sprawiły 
zadania, do rozwiązania których była niezbędna znajomość minerałów i skał (zad. 10.), umiejętność 
wyjaśnienia genezy grzbietów śródoceanicznych (zad. 14.) i typu wybrzeża (zad. 18.), znajomość 
naturalnych formacji leśnych (zad. 22.), cech akwenów sprzyjających żyzności łowisk (zad. 24.) oraz 
znajomości mapy politycznej (zad. 36.). Najwyższą moc różnicującą miały zadania: 19. (dotyczące 
działalności lodowców i wód fluwioglacjalnych), 15. (sprawdzające umiejętność wyjaśnienia różnic 
rocznej amplitudy temperatury powietrza między wybranymi stacjami z obszaru Europy i Azji) i 17. 
(sprawdzające znajomość występowania wybranych zjawisk geograficznych w Polsce). 
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Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−17 4 
2 18−23 7 
3 24−30 12 
4 31−38 17 
5 39−48 20 
6 49−60 17 
7 61−70 12 
8 71−78 7 
9   79−100 4 

 
Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są niższe niż w roku ubiegłym. 
Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 39−48% punktów  
(w ubiegłym roku 48–57%). Maturzyści musieli uzyskać co najmniej 79% punktów, aby ich wynik 
został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co najmniej 83%). 
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Komentarz 
 
Geografia należy do przedmiotów najczęściej wybieranych przez maturzystów. W roku szkolnym 
2012/2013 w liceach ogólnokształcących większa grupa zdających wybrała egzamin z geografii  
na poziomie rozszerzonym niż podstawowym. W innych typach szkół liczebność maturzystów, którzy 
zdawali egzamin na poziomie podstawowym, była większa. 
Tabela 7. Poziom wykonania zadań z obszarów I, II i III standardów wymagań egzaminacyjnych 
podczas egzaminu maturalnego z geografii w maju 2013 roku 
 

Poziom Obszar standardów 
I II III 

podstawowy 0,34 0,40 0,36 
rozszerzony 0,44 0,46 0,58 

 
Podobnie jak w ubiegłych latach, zdający egzamin z geografii na poziomie podstawowym najlepiej 
wykonywali zadania sprawdzające umiejętności korzystania z informacji (obszar II standardów),  
a najgorzej radzili sobie z zadaniami z zakresu wiadomości i ich rozumienia (obszar I standardów).  
W tym roku, jak i w latach poprzednich, zdający uzyskali niskie wyniki w zadaniach sprawdzających 
opanowanie wiadomości z zakresu geografii fizycznej.  
 
Poziom podstawowy 
Absolwentom, którzy przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym, często brakowało 
elementarnej wiedzy geograficznej. Wielu maturzystów nie wykazało się znajomością terminologii  
i nie potrafiło lokalizować na mapach obiektów geograficznych, a także miejsc występowania zjawisk 
i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych.1 Poniżej opisano wybrane problemy,  
z jakimi najczęściej borykali się zdający podczas rozwiązywania zadań sprawiających im najwięcej 
trudności.  
Stan wiedzy uczniów, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu z geografii na poziomie 
podstawowym, ilustrują trudności z wykonaniem zadania 31. oraz jego wyniki (poziom wykonania 
0,20). To zadanie sprawdzało podstawową wiedzę geograficzną z niższych etapów edukacyjnych. 
Wykazało bardzo słabą znajomość mapy politycznej Europy oraz współczesnych procesów integracji  
i dezintegracji na naszym kontynencie. Zaledwie co piąty maturzysta potrafił zlokalizować Bułgarię, 
Czechy i Estonię na mapie konturowej Europy, wiedział, że te państwa należą do Unii Europejskiej  
i podał, które z nich wyodrębniły się z większych państw po 1989 roku. 
Zadaniem 12. sprawdzano opanowanie wiadomości z zakresu trzęsień ziemi. Wykonanie polecenia a) 
wymagało znajomości dwóch terminów: epicentrum i hipocentrum. Mimo że zamieszczono w nim 
typowy rysunek, większość maturzystów udzieliła błędnych odpowiedzi. Nieco mniej błędów 
popełniono w poleceniu b) tego zadania, w którym należało wskazać przyczynę wstrząsu 
sejsmicznego. Najczęściej wybierano niepoprawną odpowiedź – tsunami. Wydaje się, że wielu 
zdających pomyliło znaczenie użytego w trzonie zadania słowa skutek ze słowem przyczyna. Ten błąd 
często występował na egzaminie maturalnym z geografii na poziomie podstawowym. 
Odpowiedzi w zadaniu 18. wykazały brak wiedzy wielu maturzystów z zakresu geografii Polski.  
W zadaniu sprawdzano znajomość występowania typów rzeźby w naszym kraju. Analiza błędów 
wskazała na słabą znajomość terminologii określającej typy rzeźby. Maturzyści najczęściej rozpoznali 
rzeźbę lessową, w drugiej kolejności krasową, a najwięcej trudności mieli z określeniem obszaru 
występowania rzeźby staroglacjalnej. Świadczy to o braku wiedzy maturzystów o działalności jednego 
z najważniejszych czynników rzeźbotwórczych obszaru Polski, jakim był lądolód.  
Nieznajomość terminologii zawartej w poleceniu często uniemożliwiła udzielenie poprawnych 
odpowiedzi. W zadaniu 21. wielu zdających nie zrozumiało terminu struktura zatrudnienia –  

                                                
1 Na brak znajomości terminologii geograficznej oraz usytuowania obiektów na mapach u zdających geografię 
(zwłaszcza na poziomie podstawowym) wielokrotnie zwracano uwagę w komentarzach do wyników egzaminów 
maturalnych minionych sesji, które są dostępne na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 
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w odpowiedziach odnosili się do zmian w gospodarce, np. prywatyzacji zakładów pracy, upadku 
PGR-ów, rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu. Zadanie okazało się trudne i zdający rzadko 
uzyskiwali 2 punkty. 
Na podstawie analizy wymagań oraz arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat osoby, które 
przystępowały do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym, powinny wyciągnąć 
wniosek, że wiedza z zakresu podstaw meteorologii i klimatologii powinna być opanowana 
szczególnie dokładnie. Zadania, które sprawdzały umiejętność korzystania z klimatogramów lub tabeli 
z danymi klimatycznymi, były zamieszczane prawie w każdym arkuszu egzaminacyjnym. Tegoroczne 
zadania z podstaw klimatologii wykazały brak wiedzy zdających z tego zakresu. Zadanie 17. okazało 
się bardzo trudne dla maturzystów, którzy źle dobierali cechy rocznych sum opadów, myląc obszary 
opadów monsunowych i równikowych. W zadaniach 15. i 16. zamieszczono klimatogramy z danymi  
z trzech miejsc położonych w dwóch strefach klimatycznych: zwrotnikowej i umiarkowanej. 
Polecenie w zadaniu 15. wymagało przyporządkowania do klimatogramów nazw typów klimatów. 
Zdający mylili najczęściej klimat zwrotnikowy monsunowy z klimatem równikowym wilgotnym. 
Zadaniem 16. sprawdzano znajomość związków między klimatem – jednym z elementów środowiska 
przyrodniczego – a rolnictwem. Zdający, znając wymagania klimatyczne roślin, przyporządkowywali 
je do klimatogramów. Najmniej błędów popełniono, gdy dobierano właściwą roślinę do wykresu 
przedstawiającego cechy klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Niektórzy zdający, zamiast 
żyta, dopasowywali do tego wykresu ryż. Najwięcej trudności dostarczyło zdającym dobranie rośliny 
do klimatu zwrotnikowego kontynentalnego.  
Osoby, które zdawały egzamin z geografii na poziomie podstawowym, osiągnęły dobre wyniki  
w zadaniach sprawdzających proste umiejętności, np. identyfikowanie na mapie obiektów 
geograficznych na podstawie opisów ich cech i odczytywanie informacji z mapy i wykresu. Zadanie 
6., które sprawdzało umiejętność odczytywania informacji z barwnej mapy szczegółowej, okazało się 
najłatwiejsze dla maturzystów (poziom wykonania 0,74). W zadaniu 10. wymagano od zdających 
uzasadnienia dużej atrakcyjności turystycznej jeziora. Na podstawie analizy mapy określano trzy 
walory akwenu: przyrodnicze, antropogeniczne lub obiekty zagospodarowania turystycznego. Pomimo 
stosunkowo wysokiego poziomu wykonania (0,70) zdający popełniali trzy rodzaje błędów: 
– z powodu pośpiechu w czytaniu mapy, w tym nieuważnego korzystania z objaśnień sygnatur  
w legendzie, podawali walory, które nie dotyczą jeziora Nidzkiego, np. przez akwen prowadzi szlak 
żeglugi pasażerskiej (zamiast szlaku kajakowego) czy oznakowany tor wodny (który prowadzi przez 
sąsiadujące jeziora np. Bełdany), 
– podawali inną niż w rzeczywistości liczbę obiektów, zwłaszcza nadużywali liczby mnogiej, np. 
zamiast pisać o obecności pojedynczych obiektów nad jeziorem, udzielali odpowiedzi: są punkty 
widokowe, są schroniska PTTK, są muzea, 
– posługiwali się ogólnikowymi sformułowaniami, które można odnieść nie tylko do wskazanego  
w poleceniu jeziora, np. ładny krajobraz, położenie, umiejscowienie; w niektórych odpowiedziach 
używano sformułowań, których nie można odczytać z mapy, np. czyste powietrze, cisza, spokój. 
Zadaniem 9. sprawdzano dwie umiejętności pracy z barwną mapą szczegółową: czytanie treści mapy 
oraz obliczanie odległości w terenie na podstawie pomiaru na mapie. Określenie prawdziwości zdań 1. 
i 2. wymagało uważnego czytania mapy i skorelowania jej treści z legendą. Zdający popełnili więcej 
błędów w przypadku zdania 1. Wydaje się, że zadecydowała o tym przede wszystkim nieuwaga 
podczas czytania zdania. Wymagało ono sprawdzenia, czy obszar przedstawiony na mapie znajduje 
się w granicach parku narodowego. Co drugi zdający potwierdził prawdziwość tej informacji, myląc 
park narodowy z krajobrazowym, w którym znajduje się większa część obszaru przedstawionego  
na mapie. Maturzyści najlepiej poradzili sobie z obliczaniem odległości na podstawie pomiaru  
na mapie. W ostatnich latach tę umiejętność sprawdzano zadaniami otwartymi. Na gorsze wyniki 
zdających w poprzednich latach miały wpływ błędy matematyczne w obliczeniach i stosowanie znaku 
„=” w zapisie skali mianowanej. 
Zadania wymagające wykorzystania barwnej mapy szczegółowej do uzasadniania podanej tezy stosuje 
się na każdym egzaminie maturalnym. Dobre przygotowanie się do rozwiązywania zadań tego typu 
wymaga wykonania ćwiczeń, w trakcie których należy zwrócić uwagę uczniom na konieczność 
uważnej analizy mapy i legendy oraz umiejętność formułowania odpowiedzi pozbawionej ogólników. 
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Poziom rozszerzony 
Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym wykazali się wyższym, w stosunku do wymagań 
egzaminacyjnych, poziomem wiadomości i umiejętności niż osoby, które przystąpiły do egzaminu  
na poziomie podstawowym. Podobnie jak w ubiegłych latach, zdający egzamin z geografii  
na poziomie rozszerzonym lepiej wykonywali zadania sprawdzające umiejętności korzystania  
z informacji (obszar II standardów) oraz tworzenia informacji (obszar III standardów), a nieco gorzej 
radzili sobie z zadaniami z zakresu wiadomości i ich rozumienia (obszar I standardów). Trudność 
maturzystom sprawiły zadania z geografii fizycznej z zakresu I obszaru standardów, a z II obszaru 
standardów te, które dotyczyły umiejętności opisania i wyjaśnienia zdarzeń, zjawisk i procesów  
na podstawie własnej wiedzy oraz źródła informacji (II 1.f.7) i określenia współzależności w systemie 
przyrodniczym Ziemi (II 3.a). 
Zadanie 10. okazało się jednym z trudniejszych w arkuszu egzaminacyjnym (poziom wykonania 
0,25). Zdający nie odróżniali skał od minerałów i nie potrafili prawidłowo klasyfikować skał według 
genezy. Różnorodność wskazań świadczy o dużej przypadkowości udzielanych odpowiedzi. Zadanie 
13. również dotyczyło geologii. Wykazało, że większość maturzystów nie znała chronologii er  
i okresów geologicznych i nie potrafiła do nich przyporządkować ważnych wydarzeń z przeszłości 
Ziemi. 
Zadanie 22., polegające na dobraniu opisów do nazw formacji leśnych, okazało się trudne. Większość 
maturzystów nie znała głównych rodzajów lasów w Polsce. Tylko nieliczni uzyskiwali 2 punkty. 
Najczęstsze błędy, które występowały w tym zadaniu, to: określenie borów jako wielogatunkowych 
lasów liściastych, łęgów jako roślinności górskiej, a grądów jako lasów liściastych w dolinach rzek.  
W zadaniach z zakresu wymagania II 1.f.7 wielu zdających nie zwróciło uwagi na czasownik 
operacyjny wyjaśnij i w odpowiedzi nie uwzględniło związków przyczynowo-skutkowych. Zadanie 
18. okazało się najtrudniejsze w arkuszu dla poziomu rozszerzonego (poziom wykonania 0,17). 
Maturzyści mieli wyjaśnić genezę przedstawionego na rysunku wybrzeża szkierowego. Często błędna 
odpowiedź zaczynała się od niepoprawnego rozpoznania wybrzeża (dalmatyńskie, riasowe, fiordowe). 
W wyjaśnieniu uwzględniano zatopienie pagórków, pomijając lodowcowy charakter zalanego obszaru 
albo pisano o działalności lodowca, ale nie uwzględniano zalania obszaru wodą morską (wybrzeże 
wyorane przez lądolód, wysepki to głazy narzutowe pozostawione przez lądolód). Do częstych 
błędnych wyjaśnień można zaliczyć zapisy o zalaniu dolin rzecznych przez morze, utworzeniu przez 
rzeki, naniesieniu przez prądy morskie i powstaniu wybrzeża w wyniku rozpadu części lądu na wyspy.  
Nieco wyższy poziom wykonania uzyskało zadanie 14., które sprawdzało wiedzę z zakresu tektoniki 
płyt litosfery oraz umiejętność korzystania z materiału źródłowego. Niewielki odsetek zdających 
otrzymał za to zadanie 1 punkt. Pozostali nie wykazali się znajomością podstawowej terminologii  
w tym zakresie. W wyjaśnieniu powstawania grzbietów śródoceanicznych nieliczni zastosowali termin 
ryft. Udzielane odpowiedzi były często niepełne, brakowało w nich informacji o wypełnieniu ryftu 
zastygającą lawą. Wielu maturzystów udzieliło błędnych odpowiedzi, wiążąc genezę grzbietów 
śródoceanicznych z podsuwaniem się jednej płyty pod drugą, np. grzbiety powstają w wyniku 
schodzenia się płyt lub powstają w efekcie wypiętrzenia się skał poprzez zderzenie płyt. 
Zadanie 15. miało nieco wyższy poziomu wykonania (0,38), ale również sprawiło wiele trudności 
maturzystom. Tym zadaniem sprawdzano umiejętność wyjaśnienia różnic wartości rocznej amplitudy 
temperatury powietrza między stacjami meteorologicznymi z obszaru Europy. Pomimo typowego 
doboru stacji, które mają zbliżoną wartość szerokości geograficznej, a różnią się długością 
geograficzną, wielu maturzystów nie wiązało amplitudy rocznej temperatur powietrza z odległością  
od oceanu. Najczęściej odpowiedzi były mało precyzyjne, podejmowano próbę odpowiedzi w sposób 
niepełny i uproszczony, nie stosowano właściwej terminologii geograficznej.  
W zadaniu 23. trudne okazało się wyjaśnienie zjawiska upwellingu. Wiele osób nie miało wiedzy  
na temat upwellingu, nie rozumiało terminu anomalia temperatury lub niepoprawnie interpretowało 
rysunek. Najczęstsze błędne odpowiedzi to: 
– utożsamianie upwellingu z zimnym prądem morskim, np. polega na występowaniu przybrzeżnego 
zimnego prądu morskiego z bieguna południowego, jest to prąd morski o temperaturze poniżej 0 °C, 
jest to zimny prąd peruwiański lub z falowaniem, 
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– wyjaśnianie występowania chłodniejszej wody przy wybrzeżu działaniem napływającego powietrza, 
np. wywiewanie zimnych mas powietrza znad lądu, co obniża temperaturę wody, występowanie 
zimnych wiatrów od strony lądu, zimny i silny prąd powietrza powodujący ochładzanie wód oceanu, 
– wiązanie zjawiska z obecnością gór, np. anomalie są spowodowane obecnością gór, gdzie panuje 
chłodniejszy klimat i wody ochładzają się od tego górzystego terenu, 
– próba wyjaśniania zjawiska poprzez opis zamieszczonego rysunku, np. polega na najniższej 
temperaturze wody na wybrzeżu i ocieplaniu się wody wraz z oddalaniem się od brzegu, ochładzanie 
się wody z przybliżaniem do brzegu, 
– odpowiedzi zupełnie nie na temat, np. w strefie subdukcji płyty się przemieszczają. 
Zadanie 24. wykazało, że większość maturzystów nie rozumie współzależności między 
przyrodniczymi cechami akwenów a zasobnością łowisk. Zdający mieli wymienić dwie przyrodnicze 
cechy, które sprzyjają żyzności łowisk, oraz uzasadnić znaczenie każdej z nich. Większość zdających 
nie podała właściwych cech lub właściwego uzasadnienia do nich. Przykłady błędnych odpowiedzi: 
– są to obszary położone z dala od środków oceanów, uzasadnienie: woda jest słodka, a w wodach 
słodkich jest więcej ryb, 
– otwarte przestrzenie wodne, uzasadnienie: ryby wolą pływać na otwartych przestrzeniach wodnych 
dużymi ławicami i łatwiejsze są połowy, 
– prądy morskie, uzasadnienie: ryby płyną wraz z prądem do miejsca rozrodu, 
– mniejsze falowanie, uzasadnienie: im mniejsza fala tym więcej ryb w pobliżu wybrzeża. 
Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym znali obiekty turystyczne Polski (zad. 33.), ale zadanie 
36. wykazało, że brak wiedzy na temat współczesnej mapy politycznej Europy i innych kontynentów 
był cechą nie tylko osób, które przystąpiły do egzaminu na poziomie podstawowym. W poleceniu a) 
tego zadania od maturzystów wymagano podania przynależności politycznej terytoriów 
niesamodzielnych – Gibraltaru i Ceuty – oraz zlokalizowania ich położenia na mapie. To zadanie 
okazało się jednym z najtrudniejszych w arkuszu (poziom wykonania 0,19). 
 
Podsumowanie 

 Zdający egzamin na każdym z poziomów osiągnęli dobre wyniki w zadaniach, które sprawdzały 
proste umiejętności z II obszaru standardów np. odczytywanie treści mapy. 

 Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym osiągnęli dobre wyniki w zadaniach z III obszaru 
standardów, które sprawdzały umiejętności oceniania środowiska geograficznego pod kątem 
możliwości zagospodarowania oraz oceniania konsekwencji przemian gospodarczych 
we współczesnym świecie. 

 Zdający na każdym z poziomów w wyższym stopniu opanowali wiadomości z zakresu geografii 
społeczno-ekonomicznej niż geografii fizycznej. 

 Brak znajomości terminologii geograficznej oraz położenia obiektów, zdarzeń, zjawisk i procesów 
na mapach Polski, Europy i świata uniemożliwił wielu zdającym udzielenie poprawnych 
odpowiedzi. 

 Nadal nie jest zadowalający poziom wykonania zadań, które wymagają obliczeń matematyczno- 
-geograficznych i astronomiczno-geograficznych. 
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INFORMATYKA 
 

1. Opis arkuszy 
 

Egzamin na każdym z poziomów składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I – zadania 
rozwiązywane bez użycia komputera) i praktycznej (Arkusz II – zadania rozwiązywane  
z wykorzystaniem komputera). Każda z części zawierała trzy zadania (unieważniono zadanie 2.  
z Części I na poziomie rozszerzonym). 
 

2. Wyniki egzaminu 
 

2.1. Poziom podstawowy 
 

 
 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 

Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

2 202 2 100 46 46 21 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 

Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. Dla absolwentów 
innych typów szkół arkusz na poziomie podstawowym okazał się trudny.   
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Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.a Korzystanie 
z informacji 

Analiza liczby wykonywanych w algorytmie 
operacji (II 5). 0,45 0,50 

1.b 

Wiadomości  
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość podstawowych technik 
algorytmicznych i algorytmów (I 7). 
Analiza liczby wykonywanych w algorytmie 
operacji (II 5). 

0,47 0,65 

2.a 

Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie podstawowych algorytmów  
w rozwiązywaniu problemów informatycznych 
(II 5). 

0,47 0,52 

2.b 0,74 0,41 

2.c Analiza liczby wykonywanych w algorytmie 
operacji (II 5). 0,59 0,48 

2.d 
Zastosowanie podstawowych algorytmów  
w rozwiązywaniu problemów informatycznych 
(II 5). 

0,41 0,62 

3.a 

Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość podstawowych pojęć związanych  
z relacyjnymi bazami danych (I 10). 0,81 0,29 

3.b Znajomość typowych narzędzi informatycznych 
i ich zastosowań (I 3). 0,99 0,04 

3.c Znajomość technik algorytmicznych  
i algorytmów (I 7). 0,76 0,35 

3.d Korzystanie 
z informacji 

Wykonywanie obliczeń przy pomocy 
wbudowanych funkcji i zaprojektowanych 
formuł (II 1). 

0,76 0,34 

3.e 

Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość sposobów reprezentowania 
informacji w komputerze (I 6). 0,71 0,25 

3.f 

Znajomość podstawowej terminologii związanej 
z sieciami komputerowymi: rodzaje sieci, 
protokoły, podstawowe usługi sieciowe  
i sposoby ochrony zasobów (I 3). 

0,74 0,20 

3.g 
Znajomość zasad etycznych i prawnych 
związanych z wykorzystywaniem informacji  
i oprogramowania (I 11). 

0,69 0,20 

4.a 
Korzystanie  
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Posłużenie się kompilatorem wybranego języka 
programowania (II 2).  
Sformułowanie informatycznego rozwiązania 
problemu przez dobór algorytmu  
i odpowiednich typów oraz struktur danych  
i zaimplementowanie go w wybranym języku 
programowania (III 2). 

0,17 0,56 

4.b 0,09 0,48 

4.c 0,09 0,48 

4.d 0,11 0,52 

5.a 

Korzystanie  
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Zastosowanie metod wyszukiwania  
i przetwarzania informacji w relacyjnych bazach 
danych (II 4).  
Zaprojektowanie relacyjnej bazy danych  
i wykorzystanie do jej realizacji systemu bazy 
danych (III 3). 

0,76 0,46 

5.b 0,66 0,51 

5.c 0,58 0,55 

5.d 0,36 0,64 

5.e 0,35 0,63 
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6.a 

Korzystanie  
z informacji 

Dobranie właściwego programu (użytkowego 
lub własnoręcznie napisanego)  
do rozwiązywanego zadania (II 6). 
Zastosowanie odpowiedniego formatowania 
danych i tabeli oraz wykonanie obliczeń przy 
pomocy wbudowanych oraz zaprojektowanych 
formuł (II 1). 

0,69 0,53 

6.b 0,41 0,57 

6.c 0,41 0,50 

6.d 

Dobranie właściwego programu (użytkowego 
lub własnoręcznie napisanego)  
do rozwiązywanego zadania (II 6). 
Zastosowanie odpowiedniego formatowania 
danych i tabeli oraz wykonanie obliczeń przy 
pomocy wbudowanych oraz zaprojektowanych 
formuł (II 1). 
Posłużenie się arkuszem kalkulacyjnym w celu 
graficznego zobrazowania informacji 
adekwatnie do ich charakteru (II 1). 

0,63 0,60 

Poziom wykonania zadań mieścił się w przedziale 0,09–0,99. Dla zdających najtrudniejsze okazało się 
zadanie 4. z zakresu algorytmiki i programowania. Najwyższą moc różnicującą miało zadanie 1.b, 
które sprawdzało znajomość podstawowych technik algorytmicznych i algorytmów oraz umiejętność 
analizy liczby wykonywanych w algorytmie operacji. 
 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−10 4 
2 11−18 7 
3 19−26 12 
4 27−38 17 
5 39−50 20 
6 51−60 17 
7 61−70 12 
8 71−86 7 
9   87−100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej 
populacji. Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są wyższe niż w roku 
ubiegłym. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 39−50% punktów 
(w ubiegłym roku 33−42%). Maturzyści musieli uzyskać co najmniej 87% punktów, aby ich wynik 
został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co najmniej 71%). 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 

 
 
Wykres 3. Rozkład wyników na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

1 974 0 100 54 56 21 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 

 

Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół 

Najwyższym poziomem osiągnięć na poziomie rozszerzonym wykazali się absolwenci liceów 
ogólnokształcących. Maturzyści, którzy ukończyli licea profilowane i technika, uzyskali zbliżony 
wynik. Dla absolwentów pozostałych typów szkół arkusz na poziomie rozszerzonym okazał się bardzo 
trudny.  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.a 
Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość systemów liczbowych mających 
zastosowanie w informatyce (I 3). 

0,85 0,37 
1.b 0,84 0,44 

1.c Znajomość podstawowych technik 
algorytmicznych i algorytmów (I 4). 0,57 0,68 

2. Zadanie unieważnione 

3.a 

Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość podstawowej terminologii 
związanej z sieciami komputerowymi: 
rodzaje sieci, protokoły (I 4 PP). 

0,61 0,39 

3.b Umiejętność analizy działania algorytmu  
dla wskazanych danych (I 7 PP). 0,64 0,51 

3.c Znajomość zasad konwersji liczb pomiędzy 
różnymi systemami pozycyjnymi (I 3). 0,67 0,47 

3.d 
Znajomość zasad etycznych i prawnych 
związanych z wykorzystywaniem 
oprogramowania (I 11 PP). 

0,73 0,34 

3.e Znajomość podstawowej terminologii 
związanej z sieciami komputerowymi (I.4 PP). 0,55 0,31 

3.f Umiejętność analizy algorytmu  
dla wskazanych danych (I 7 PP). 0,38 0,50 

4.a Korzystanie  
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Modelowanie zjawisk i procesów z różnych 
dziedzin życia (II 3). 
Wykorzystywanie metod informatyki  
do rozwiązywania problemów (III 2). 

0,73 0,45 
4.b 0,39 0,53 

4.c 0,41 0,62 

4.d 
Tworzenie 
informacji 

Wykonywanie obliczeń przy pomocy 
wbudowanych funkcji i zaprojektowanych 
formuł, graficzne obrazowanie informacji 
adekwatnie do jej charakteru (II 1 PP).  

0,48 0,68 

4.e Modelowanie zjawisk i procesów z różnych 
dziedzin życia (II 3). 0,27 0,57 

5.a 

Tworzenie 
informacji 
Korzystanie  
z informacji 

Analiza problemu i zbioru danych, którego 
rozwiązanie wymaga zaprojektowanie  
i utworzenie relacyjnej bazy danych (tabeli  
i relacji między nimi) z uwzględnieniem 
zawartych informacji (III 3). 
Wyszukanie informacji w bazie danych 
stosując różne techniki (w tym zapytania)  
oraz zastosowanie metod optymalizujących 
wyszukiwanie (indeksowanie) (II 1). 

0,65 0,42 
5.b 0,65 0,56 
5.c 0,36 0,53 
5.d 0,61 0,57 

5.e 0,33 0,58 

6.a 

Wiadomości  
i rozumienie 
Korzystanie  
z informacji 

Znajomość technik algorytmicznych  
i algorytmów (I 4). 
Sformułowanie informatycznego rozwiązania 
problemu przez dobór algorytmu  
i odpowiednich typów oraz struktur danych  
i zaimplementowanie go w wybranym języku 
programowania (policzenie liczb 
spełniających warunek określony w zadaniu) 
(III 2). 

0,48 0,67 
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6.b 

 

Znajomość systemów liczbowych mających 
zastosowanie w informatyce oraz zasad 
konwersji pomiędzy różnymi systemami 
pozycyjnymi (I 3). 
Sformułowanie informatycznego rozwiązania 
problemu przez dobór algorytmu  
i odpowiednich typów oraz struktur danych  
i zaimplementowanie go w wybranym języku 
programowania (konwersja pomiędzy 
pozycyjnymi systemami liczbowymi: 
ósemkowym i dziesiętnym) (III 2). 

0,21 0,68 

6.c 

Znajomość technik algorytmicznych  
i algorytmów (I 4). 
Sformułowanie informatycznego rozwiązania 
problemu przez dobór algorytmu  
i odpowiednich typów oraz struktur danych  
i zaimplementowanie go w wybranym języku 
programowania (III 2). 

0,24 0,72 

Poziom wykonania zadań mieścił się w przedziale 0,21–0,85. Trudność maturzystom sprawiły zadania 
6.b i 6.c z zakresu algorytmiki i programowania. Spośród wszystkich zadań w arkuszu 
egzaminacyjnym zadanie 6.c miało najwyższą wartość wskaźnika mocy różnicującej. 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−20 4 
2 21−28 7 
3 29−38 12 
4 39−46 17 
5 47−58 20 
6 59−70 17 
7 71−82 12 
8 83−96 7 
9   97−100 4 

 
Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są zbliżone do wartości w roku 
ubiegłym. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 47−58% punktów  
(w ubiegłym roku 47−60%). Maturzyści musieli uzyskać co najmniej 97% punktów, aby ich wynik 
został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co najmniej 99%). 
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Komentarz 
 
Informatyka w 2013 r. należała do grupy przedmiotów częściej wybranych przez maturzystów  
niż w roku poprzednim. W bieżącym roku do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiły 2 202 
osoby, a na poziomie rozszerzonym 1 974 osoby (w ubiegłym roku odpowiednio: 2 165 i 1 634 
zdających). Liczba osób zdających informatykę w 2013 r. była wyższa na poziomie podstawowym niż 
rozszerzonym, ale różnica pomiędzy liczebnością obu grup zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. 
Podczas egzaminu maturalnego z informatyki zdający powinni wykazać się kompetencjami  
w następujących obszarach wiedzy i umiejętności: 
1. znajomość i rozumienie podstawowych pojęć, metod, narzędzi i procesów związanych  
z informatyką i technologią informacyjną, 
2. stosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych, 
3. stosowanie metod informatycznych do rozwiązywania problemów. 
 
Tabela 7. Poziom wykonania poszczególnych części egzaminu maturalnego z informatyki w maju 
2013 roku 

Poziom Część 
I II 

podstawowy 0,59 0,38 
rozszerzony1 0,64 0,43 

 

Mimo podobieństw w strukturze arkusza na poziomie podstawowym, zadania na poziomie 
rozszerzonym wymagały szerszej wiedzy i bardziej złożonych umiejętności, zgodnie z zapisami  
w standardach wymagań egzaminacyjnych. Zdający na obu poziomach lepiej wykonywali pisemne 
zadania rozwiązywane bez użycia komputera niż zadania z praktycznej części egzaminu. Na poziomie 
podstawowym najłatwiejszym zadaniem dla zdających, podobnie jak w latach poprzednich, był test 
(zad. 3.), który sprawdzał wiadomości z zakresu I obszaru standardów. Na poziomie rozszerzonym 
najwyższą wartością poziomu wykonania charakteryzowały się części a) i b) zadania 1., które 
sprawdzały znajomość systemów liczbowych mających zastosowanie w informatyce, oraz zadanie 3. 
(test), w którym tylko polecenie f) sprawiło trudność maturzystom. 
Na każdym z poziomów do najtrudniejszych należały zadania „czysto informatyczne” z algorytmiki  
i programowania – 4. na poziomie podstawowym i 6. na poziomie rozszerzonym.2 Załącznikiem do 
zadania 4. na poziomie podstawowym był plik napisy.txt, który zawierał 1000 napisów  
o długościach od 2 do 16 znaków. W każdym napisie mogły wystąpić jedynie dwa znaki: „0” lub „1”. 
W wybranym przez siebie języku programowania zdający miał napisać program, za pomocą którego 
można odpowiedzieć na polecenia: 
a) Podaj, ile jest napisów o parzystej długości. 
b) Podaj, ile jest napisów, które zawierają taką samą liczbę zer i jedynek. 
c) Podaj, ile jest napisów składających się z samych zer, oraz podaj, ile jest napisów składających się  
z samych jedynek. 
d) Dla każdej liczby k = 2, 3, ...,16 podaj liczbę napisów o długości k znajdujących się w pliku 
napisy.txt, tzn. podaj, ile jest napisów 2-znakowych, ile jest napisów 3-znakowych itd. 
Pomimo niskich wartości poziomu wykonania, które wyniosły dla poszczególnych poleceń 
odpowiednio: 0,17, 0,09, 0,09 i 0,11, moc różnicująca tego zadania była wysoka. 
Załącznikiem do zadania 6. z arkusza na poziomie rozszerzonym był plik dane.txt zawierający  
5 000 liczb całkowitych z przedziału od 108 do 20000008, zapisanych w systemie ósemkowym.  
W wybranym przez siebie języku programowania zdający miał napisać program, za pomocą którego 
można odpowiedzieć na polecenia: 

                                                
1 Bez zadania 2. z Części I. 
2 Na umiejętność rozwiązywania zadań tego typu wielokrotnie zwracano uwagę w komentarzach do wyników 
egzaminów maturalnych minionych sesji, które są dostępne na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 
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a) Ile spośród liczb zapisanych w pliku dane.txt spełnia taki warunek, że pierwsza cyfra tej liczby jest 
równa ostatniej cyfrze tej samej liczby? 
b) Podaj, ile liczb w pliku dane.txt, po ich zapisaniu w systemie dziesiętnym, spełnia warunek podany 
w podpunkcie a), tzn. pierwsza cyfra liczby jest równa ostatniej cyfrze tej samej liczby. 
c) Ile spośród liczb zapisanych w pliku dane.txt spełnia warunek, że rozpoczynając od najbardziej 
znaczącej cyfry w zapisie ósemkowym, każda kolejna cyfra tej liczby nie jest mniejsza od cyfry 
poprzedzającej? Podaj największą i najmniejszą liczbę z pliku dane.txt, które spełniają ten warunek. 
W zadaniu 6. tylko poziom wykonania. polecenia a) można uznać za zadowalający (0,48). Wartości 
poziomu wykonania poleceń b) i c) wyniosły odpowiednio: 0,21 i 0,24. Podobnie jak na poziomie 
podstawowym, moc różnicująca zadania z zakresu algorytmiki i programowania była wysoka. 
 
Podsumowanie 

 Tegoroczne wyniki są wyższe niż w latach poprzednich, co świadczy o lepszym przygotowaniu 
maturzystów. 

 Coraz więcej uczelni uwzględnia wyniki egzaminu z informatyki w procesie rekrutacyjnym,  
co ma wpływ na wzrost liczby zdających ten przedmiot, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym.  

 Zdający dobrze radzą sobie z zadaniami testowymi oraz tymi zadaniami praktycznymi, które 
można rozwiązać za pomocą programów narzędziowych, tzn. arkusza kalkulacyjnego lub 
bazodanowego. 

 Wyniki egzaminu potwierdzają, że spośród trzech obszarów wiedzy i umiejętności nadal  
w zakresie myślenia algorytmicznego występuje największe zróżnicowanie poziomu umiejętności 
zdających. 
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HISTORIA SZTUKI 
 
1. Opis arkuszy 
 

1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 28 zadań. W arkuszu zamieszczono 
barwne materiały źródłowe: reprodukcje obrazów, rysunki elementów architektonicznych, fotografie 
rzeźb i budowli oraz plany dzieł architektury. 
 

1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonymskładał się z14 zadań. Część I arkusza zawierała12 
zadań zamkniętych oraz otwartych. W części II należałoporównać obrazy –KoncertGerarda van 
Honthorsta oraz MuzykaHenriego Matisse’a.Część III polegała nanapisaniu wypracowania na jeden z 
dwóch tematów: 
 

Temat 1. Na czterech wybranych przykładach dzieł (innych niż reprodukowane w arkuszu) 
scharakteryzuj zjawisko caravaggionizmu w malarstwie europejskim.  

Temat 2. Na czterech wybranych przykładach dzieł malarskich lub rzeźbiarskich scharakteryzuj 
sposoby przedstawiania i znaczenie motywów muzycznych w sztuce. 

 
2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 

 

 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

846 0 100 46 47 18 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach.  
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Wykres 2. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 
Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów profilowanych. Dla absolwentów 
techników arkusz na poziomie podstawowym okazał się trudny.  
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca  
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów 

Sprawdzana umiejętność 
Poziom 

wykonania 
zadania 

Moc 
różnicująca

1. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość przedstawionych dzieł architektury 
i ich chronologiczne uporządkowanie. 0,38 0,71 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie tematu przedstawionego dzieła  
i określenie jego źródła ikonograficznego. 0,44 0,44 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Identyfikowanie dzieł architektury na podstawie 
ich planów. 0,18 0,54 

4. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość elementów architektonicznych 
charakterystycznych dla poszczególnych stylów. 0,69 0,66 

5.a 

Wiadomości 
i rozumienie Znajomość przedstawionych dzieł sztuki. 

0,24 0,61 
5.b 0,40 0,65 
5.c 0,13 0,45 
5.d 0,26 0,47 

6. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość przedstawionego dzieła sztuki  
i techniki, w której zostało wykonane. 0,44 0,58 

7. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość elementów dzieła architektury . 0,53 0,72 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość przedstawionych dzieł sztuki  
 i techniki, w której zostały wykonane. 0,50 0,69 

9. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość wskazanych dzieł sztuki  oraz 
określenie ich funkcji. 0,44 0,67 

10. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość twórczości wskazanego artysty . 0,46 0,55 

11. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość miejsc eksponowania dzieł sztuki. 0,57 0,24 

12. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość terminologii z zakresu sztuk 
plastycznych. 0,28 0,69 
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13. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość mecenasów dzieł sztuki i artystów 
pracujących dla nich. 0,39 0,26 

14. Korzystanie 
z informacji Identyfikowanie tematu przedstawionego dzieła. 0,69 0,28 

15. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość terminologii z zakresu sztuk 
plastycznych. 0,60 0,35 

16. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość atrybutów greckich bogów. 0,70 0,26 

17. Wiadomości 
i rozumienie 

Identyfikowanie dzieła sztuki na podstawie 
opisu. 0,26 0,59 

18.a Korzystanie 
z informacji Opisanie i analiza formy dzieła architektury. 

0,57 0,74 
18.b 0,60 0,67 

19. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość stylów i kierunków w sztuce. 0,60 0,64 

20. Korzystanie 
z informacji 

Zidentyfikowanie artysty na podstawie jego 
wypowiedzi i zawartej w niej myśli estetycznej. 0,63 0,46 

21.a 
Tworzenie 
informacji Opisanie, analiza i porównanie dzieł sztuki. 

0,39 0,35 
21.b 0,67 0,57 
21.c 0,60 0,46 

22. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość przedstawionego dzieła sztuki  
 i opisanie jego formy i treści. 0,47 0,64 

23. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość wskazanych dzieł i wyjaśnienie 
wpływu czynników ideowych na formę dzieł 
sztuki. 

0,30 0,52 

24. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość przedstawionych dzieł rzemiosła 
artystycznego i ich chronologiczne 
uporządkowanie. 

0,40 0,44 

25. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość tematów ikonograficznych. 0,63 0,21 

26. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość wskazanych dzieł sztuki. 0,40 0,79 

27. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość kierunków w sztuce. 0,31 0,51 

28. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość twórczości wskazanych artystów. 0,53 0,41 

 

Poziom wykonania zadań mieścił się w przedziale 0,18–0,70. Dla zdających najtrudniejsze okazały się 
zadania, które wymagały:umiejętności rozpoznania budowli na podstawie ich planów(zad. 3.), 
znajomości obrazu Olimpia Maneta(zad. 17.)orazterminologii z zakresu sztuk plastycznych  
(zad. 12.). Trudność maturzystom sprawiłorównież zadanie5.,w którymnależało wykazać się 
znajomością dzieł przedstawionych na fotografiach. Mimo że były to m.in. znane dzieła sztuki 
polskiej, wielu zdających nie podało poprawnie ich tytułów, czasu powstania i miasta, w którym są 
eksponowane. W arkuszu na poziomie podstawowym przeważały zadania dobrze różnicujące 
zdających. Najwyższą moc różnicującą miały zadania: 26. (wymagało przyporządkowania dziełom 
malarskimich autorów) oraz zadania z zakresu architektury – 7.(wymagałorozpoznaniaelementów 
architektonicznych na fotografii),1. (sprawdzało znajomość przedstawionych budowli) oraz 
18.(sprawdzało umiejętność opisania i analizy formy dzieła architektury). 
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Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0–17 4 
2 18–24 7 
3 25–31 12 
4 32–40 17 
5 41–51 20 
6 52–61 17 
7 62–71 12 
8 72–80 7 
9 81–100 4 

 
Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są wyższe niż w roku ubiegłym. 
Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 41–51% punktów  
(w ubiegłym roku 31–38%). Maturzyści musieli uzyskać co najmniej 81% punktów, aby ich wynik 
został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co najmniej 70%). 
 
2.2. Poziom rozszerzony 
 

 
 

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

2394 0 100 56 55 23 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Wykres 4. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 
Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących i liceów 
profilowanych. Dla absolwentów techników arkusz na poziomie rozszerzonym okazał się trudny.  
 
Tabela 5. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca zadań 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów 

Sprawdzana umiejętność 
Poziom 

wykonania 
zadania 

Moc 
różnicująca

1. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość stylów i ich chronologiczne 
uporządkowanie. 0,72 0,51 

2. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość terminologii z zakresu sztuk 
plastycznych. 0,70 0,45 

3. 

Wiadomości  
i rozumienie 
Korzystanie  
z informacji 

Znajomość przedstawionych dzieł sztuki  
 i opisanie ich formy. 0,59 0,68 

4. Wiadomości  
i rozumienie Znajomość tematów ikonograficznych. 0,53 0,38 

5. Korzystanie  
z informacji 

Zidentyfikowanie artysty na podstawie jego 
wypowiedzi i zawartej w niej myśli estetycznej. 0,47 0,50 

6. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość przedstawionych dzieł sztuki oraz 
określenie ich funkcji. 0,47 0,55 

7. Wiadomości  
i rozumienie Znajomość przedstawionych dzieł sztuki. 0,38 0,73 

8. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość gatunków sztuki i technik sztuk 
plastycznych. 0,57 0,43 

9. Wiadomości  
i rozumienie Znajomość twórczości wskazanego artysty. 0,32 0,36 

10. Wiadomości  
i rozumienie Znajomość twórczości wskazanych artystów. 0,42 0,64 

11. Wiadomości  
i rozumienie 

Znajomość terminologii z zakresu sztuk 
plastycznych. 0,59 0,48 

12. 

Wiadomości  
i rozumienie 
Korzystanie  
z informacji 

Znajomość przedstawionego dzieła, rozpoznanie 
techniki plastycznej i opisanie jego formy. 0,36 0,59 
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13.a Korzystanie  
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Porównanie 
przedstawionych 
dzieł malarstwa 
pod względem: 

kompozycji 0,63 0,71 
13.b kolorystyki 0,70 0,68 
13.c światłocienia 0,64 0,70 
13.d ekspresji 0,59 0,68 

13.e Tworzenie 
informacji 

Sformułowanie wniosku dotyczącego analizy 
porównawczej przedstawionych dzieł. 0,47 0,68 

14. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie  
z informacji 
Tworzenie 
informacji 

Przedstawienie  
i ocenianie 
wybranych 
zagadnień  
z zakresu historii 
sztuki; 
sformułowanie 
przejrzystej  
i logicznej 
wypowiedzi 
pisemnej. 

Kryteria oceniania: 
konstrukcja odpowiedzi 0,54 0,66 
trafność przytoczonych 
przykładów i umiejętność 
ich omówienia w związku 
z tematem 

0,40 0,73 

znajomość materiału 
historyczno-artystycznego 0,35 0,67 

terminy i pojęcia 0,34 0,61 
język i styl 0,82 0,47 

 
Poziom wykonania zadań w części I arkusza mieścił się w przedziale 0,32–0,72. Dla zdających 
najtrudniejsze okazało się zadanie9., które sprawdzałowiedzę na tematdzieł Michała Anioła. 
Zadania zawarte w części II arkusza okazały się dla zdających umiarkowanie trudne,a w części III – 
trudne. W arkuszu na poziomie rozszerzonym przeważały zadania dobrze różnicujące 
zdających.Wysoką moc różnicującą miały zadania 13. (analiza porównawcza dzieł sztuki) i 14. 
(wypracowanie). 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1   0−12 4 
2 13−22 7 
3 23−34 12 
4 35−46 17 
5 47−60 20 
6 61−72 17 
7 73−82 12 
8 83−92 7 
9   93−100 4 

 
Wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników są wyższe niż w roku ubiegłym. 
Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 47–60% punktów  
(w ubiegłym roku 43–54%). Maturzyści musieli uzyskać co najmniej 93% punktów, aby ich wynik 
został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co najmniej 91%). 
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Komentarz 
 
W maju 2013 roku do egzaminu z historii sztuki przystąpiło3240 osób, z których26% wybrało 
egzamin na poziomie podstawowym, a 74% na poziomie rozszerzonym.Liczba zdających i udziały 
procentowe maturzystów, którzy zdawali egzamin na każdym z poziomów, były zbliżone  
do wartości w latach poprzednich. 
 
Tabela 7. Poziom wykonania poszczególnych części egzaminu maturalnego z historii sztuki w maju 
2013 roku 
 

Poziom podstawowy 
Poziom rozszerzony 

część I część II część III 

0,47 0,52 0,62 0,45 

 
Zdający egzamin maturalny z historii sztuki lepiej wykonywali zadania wymagające korzystania  
z informacji (obszar II standardów), a nieco gorzej – z zakresu wiadomości i ich rozumienia (obszar I 
standardów)oraz tworzenia informacji (obszar III standardów). Trudne okazały się zadania, które 
wymagały wiedzy faktograficznej na temat wymienionych lub reprodukowanych dzieł oraz tematy 
wypracowania.  
Zadanie 5. z arkusza na poziomie podstawowym jest przykładem polecenia, do rozwiązania którego 
zabrakło zdającym wiadomości o dziełach sztuki oraz czasie ich powstania i miejscach 
eksponowania.Zadanie sprawdzało znajomość słynnych dzieł malarstwa i rzeźby. Niektórzy 
maturzyści mieli trudności nawet z rozpoznaniem Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza i Bitwy pod 
Grunwaldem Jana Matejki.1 Wielu piszących miało kłopot ze zidentyfikowaniem nagrobka Giuliana 
Medyceusza. Błędnie podawano wiek powstania dzieł. Trudności sprawiało też wskazanie miast, w 
których znajdują się reprodukowane dzieła. Kraków często mylono z Warszawą,a Florencję z 
Rzymem. Dowodzi to, że wielu maturzystów wybrało przypadkowo egzamin z historii 
sztuki.Chronologiczne porządkowanie dzieł to bardzo ważna umiejętność, ale często lekceważona 
przez maturzystów. 
Zadaniem 12. na poziomie podstawowym sprawdzano znajomość terminologii z zakresu sztuk 
plastycznych. Okazało się jednym z trudniejszych w arkuszu egzaminacyjnym. Poziom wykonania 
zadania 7. był wyższy, ale i w nim zdający popełnili wiele błędów. Mylenie gzymsu z fryzem,  
a pilastra z kolumną na zdjęciu kościoła Il Gesuświadczy o braku wiedzy merytorycznej. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, barierą w rozwiązywaniu wielu zadań byłanieznajomość terminologii z zakresu 
sztuk plastycznych nawet u osób, które przystąpiły do egzaminu na poziomie rozszerzonym. 
Zadania z zakresu architektury bardziej różnicowały populację maturzystów niż te, które dotyczyły 
malarstwa i rzeźby. Zadanie 3., które sprawdzało znajomość planów słynnych budowli, okazało się 
bardzo trudne, mimo że zamieszczonow nim plany bardzo znanych zabytków. W pracach często 
występowały niepełne odpowiedzi, np. katedra Notre Dame, kościół św. Piotra. Popełnione błędy 
świadczą o powierzchownym przygotowaniu merytorycznym z zakresu architektury i braku pracy ze 
standardami maturalnymi. 
Zadanie 17. sprawdzało umiejętność rozpoznania dzieła sztuki na podstawie opisu. Okazało się 
jednym z najtrudniejszych w arkuszu egzaminacyjnym, mimo że dotyczyło bardzo znanego dzieła – 
obrazu OlimpiaManeta. Niska wartość poziomu wykonania świadczy, że zdający nie znają arkuszy 
egzaminacyjnych, które dla nich opublikowano na stronie internetowej CKE. W zadaniach  
z poprzednich sesji reprodukowano ten obraz, a nawet jego karykaturę. 
Zadanie 6. na poziomie rozszerzonympolegało narozpoznaniu przedstawionych na fotografiach dzieł 
architekturyoraz określeniu ich funkcji. Zdający poprawnie identyfikowaliświątynię w Tebach,  
ale często nie potrafili rozpoznać zabytków mniej znanych lubprzedstawionych w nieco inny sposób 
                                                 
1 Na brak wiadomości m.in. z zakresu dawnej sztuki w Polsce (zwłaszcza na poziomie podstawowym) zwracano 
uwagę w komentarzach do wyników egzaminów maturalnych minionych sesji, które są dostępne na stronie 
internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 
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niż w podręcznikach. Rzadko udzielano poprawnej odpowiedzi w przypadku biblioteki w Wenecji. 
Rozpoznawano Pałac na Wodzie, ale często – zapewne z pośpiechu lub nieuważnego czytania 
polecenia – nie podawano nazwy miasta, w którym jest zlokalizowany. Trudność maturzystom 
sprawiła też fotografia kaplicy w Ronchamp (zdarzały się odpowiedzi, że przedstawia np. muzeum  
w Nowym Jorku) i w związku z tym funkcja budowlirównież nie była określona poprawnie. 
W arkuszu na poziomie rozszerzonym zadowalający poziom wykonania miało zadanie 13. – analiza 
porównawcza obrazów – Koncert Gerarda van Honthorsta oraz Muzyka Henriego Matisse’a. Jedynie 
w kilku pracachz powodu nieznajomości charakteru zadania zdający dokonali interpretacji  
i zreferowania własnych przeżyć w kontakcie z reprodukcjami. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
maturzyści najlepiej analizowali kolorystykę, a nieco słabiej ekspresję dzieł. 
W arkuszu na poziomie rozszerzonym w zadaniu 14. temat 1. wymagał wiedzy o caravaggionizmie – 
szczególnym nurcie w malarstwie baroku – iznajomości mało popularnych dzieł. Zapewne 
szczegółowość tematu spowodowała, że niewielumaturzystów wybrało temat 1.Zastrzeżenie zawarte 
w poleceniu, dotyczące nieopisywania dzieł reprodukowanych w arkuszu, także miało wpływ na 
wybór tematu przez zdających. Charakterystycznącechą wielu wypracowań było jednak to, 
żecaravaggionizm sprowadzał się jedynie do stosowania mocnego światłocienia. Niektórzy 
maturzyści, idąc tym tropem, dosyć dowolnie interpretowali cechy zjawiska, co często 
skutkowałoprzytaczaniem nieprawidłowych przykładów (nierzadko z pierwszej połowy XVI wieku). 
Zdarzały się prace, w których mylono obrazy Caravaggia, Rembrandta i Rubensa oraz chronologię 
zjawisk artystycznych, dowodząc na przykład, że Rembrandt był starszy od Caravaggia. Wiele było 
wypracowań, których autorzy omawiali samo zjawisko bez przywoływania przykładówlub 
opisywalijeden wybrany obraz.  
Częściej wybieranotemat 2., który dotyczył motywów muzycznych w sztuce.Stwarzałmożliwości 
wyboru okresu historycznego, stylu, kierunku oraz przede wszystkim swobodnego cytowania 
przykładów. Po lekturze wypracowań można stwierdzić, że w wielu pracach tematyka muzyczna była 
przedstawiona ciekawie i wyczerpująco, przy czym skupiano się przede wszystkim  
na opisywaniu samych motywów muzycznych, poświęcając mniej uwagi znaczeniu tej tematyki. 
Najczęściej przywoływano przykłady malarskie, rzadziej z dziedziny rzeźby. Często opisywano dzieła 
malarstwa weneckiego (Giorgione, Tycjan). Odwoływano się też do malarstwa nowszego –pojawiały 
się analizy dzieł romantyzmu (Delacroix), impresjonizmu (Degas) czy sztuki XX wieku (Matisse, 
Picasso, Chagall). W wielu pracach nie uwzględniano wszystkich wymaganych elementów, zwłaszcza 
analizy formalnej dzieł. W wypracowaniachwystąpiła duża różnorodność interpretacji motywów 
muzycznych. Oprócz dzieł, w których przedstawiano osoby grające na instrumentach lub same 
instrumenty (martwe natury kubistyczne), jako motywy muzyczne maturzyści uznawali także portrety 
muzyków (np. Chopina czy Paganiniego) i tematy związane z tańcem (bo taniec to też muzyka). 
Kilka osób uznało KrzykMunchaza obrazo tematyce muzycznej. 
 
Podsumowanie 
 

 Tegoroczne wyniki są wyższe niż w roku poprzednim, co świadczy o lepszym przygotowaniu 
maturzystów. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, maturzyści dobrze analizowali formę obrazów.  
 Słabszą stronąwielu zdających byłaniezadowalająca znajomość faktografii, bez której nie mogli 

poprawnie wykonać zadań sprawdzających wiadomości,a w wypracowaniu przedstawić tła 
historyczno-artystycznegoi przykładów dzieł. 
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HISTORIA MUZYKI 
 

1. Opis arkuszy 
 

1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki dla poziomu podstawowego zawierał 30 zadań. Do arkusza 
dołączona płytę z przykładami dźwiękowymi do zadań 11., 12., 13. Za poprawne rozwiązanie 
wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 

1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki dla poziomu rozszerzonego składał się z 20 zadań.  
Część I arkusza zawierała 15 zadań zamkniętych i otwartych krótkiej odpowiedzi sprawdzających 
wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu 
podstawowego i rozszerzonego.  
Część II arkusza zawierała 4 zadania, których rozwiązanie wymagało przeprowadzenia analizy 
przykładów dźwiękowych i materiałów nutowych zamieszczonych w arkuszu. Na płycie CD, 
dołączonej do arkusza, zamieszczono fragmenty dzieł J. S. Bacha, M. Rimskiego-Korsakowa, 
A. Berga i M. Musorgskiego. 
Część III zawierała dwa tematy i  polegała na napisaniu wypracowania na jeden z nich. 
 

Temat 1. Przedstaw przemiany gatunku suity na wybranych przykładach z literatury muzycznej 
od baroku do XX w. W wypowiedzi uwzględnij zagadnienia dotyczące formy, obsady 
wykonawczej oraz techniki kompozytorskiej. 
W pracy wykorzystaj wyniki analizy przykładów muzycznych z drugiej części arkusza. 

Temat 2. Muzykę tworzy naród, a my artyści, tylko ją opracowujemy (M. Glinka) 
Przedstaw, w jaki sposób idea muzyki narodowej realizowana była przez rosyjskich 
kompozytorów w XIX w.  W pracy odnieś się do powyższej wypowiedzi Michała Glinki. 

 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 50 punktów, w tym: 20 punktów za część I, 10 punktów za zadania wymagające analizy 
przykładów dźwiękowych i materiałów nutowych oraz 20 punktów za napisanie wypracowania. 
 

2. Wyniki egzaminu 
 

2.1. Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym  
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Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 

225 9 97 59 56 24 
 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zadania 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie budowy suity barokowej oraz 
czasu jej powstania. 0,81 0,72 

2. Korzystanie 
z informacji Rozpoznanie cech dramatu antycznego. 0,92 0,18 

3.a Korzystanie 
z informacji 

Analizowanie tekstów o muzyce; określenie 
problemu omawianego w tekście. 0,45 0,70 

3.b Znajomość twórczości Ludwiga van 
Beethovena. 

4. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórców symfonii programowej 
XIX w. 0,56 0,80 

5. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  twórczości kompozytorów 
XX w. 0,30 0,78 

6. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości polskich 
kompozytorów renesansu i baroku. 0,33 0,52 

7.a 
Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie analizy wzrokowej rozpoznanie 
w nutach techniki basso ostinato.  

0,46 0,70 
7.b. 

Na podstawie analizy wzrokowej 
zaznaczenie w nutach głosu, w którym 
występuje technika basso ostinato.  

8.a Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie zapisu nutowego rozpoznanie 
epoki, w której powstał utwór. 0,64 0,52 

8.b Na podstawie zapisu nutowego i obsady 
rozpoznanie chronologii utworów. 

9.a Korzystanie 
z informacji 

Znajomość drugiego okresu twórczości 
Karola Szymanowskiego. 0,48 0,72 

9.b Znajomość  twórczości impresjonistów 
inspirowanej kulturą antyczną. 

10.a.b Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  twórczości kompozytorów 
nowej szkoły wiedeńskiej. 0,40 0,70 

11.a Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie cech stylu wysłuchanych 
przykładów muzycznych i wskazanie epoki, 
w której powstały. 0,92 0,40 

11.b Rozpoznanie cech stylu i funkcji 
wysłuchanych przykładów muzycznych. 

12.a Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie przynależności utworu do stylu 
muzycznego. 0,68 0,78 

12.b Rozpoznanie wieku, w którym dany styl się 
wykształcił. 

13.a Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie czasu powstania utworu. 
0,41 0,69 

13.b Rozpoznanie gatunków  muzycznych 
renesansu. 
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13.c Rozpoznanie techniki kompozytorskiej 
motetu i wyjaśnienie jej istoty. 

14 Wiadomości 
i rozumienie 

Uporządkowanie chronologiczne szkół 
kompozytorskich i usytuowanie ich w epoce. 0,57 0,64 

15. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  budowy i cech symfonii 
klasycznej. 0,67 0,70 

16. Wiadomości 
i rozumienie 

Uporządkowanie chronologiczne podanych 
nazw notacji. 0,47 0,46 

17. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość historii menueta. 0,58 0,74 

18.a.b Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość terminów dotyczących 
elementów muzyki (artykulacja). 0,53 0,65 

19. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość chronologii wybitnych dzieł 
muzycznych. 0,43 0,75 

20. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość, rozumienie i zastosowanie 
terminów i pojęć określających strój, skalę 
lub tonalność. 

0,78 0,61 

21.a.b.c Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  twórczości Piotra 
Czajkowskiego. 0,42 0,72 

22.a 

Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  cech twórczości trubadurów 
i truwerów. 

0,61 0,70 

22.b Znajomość  cech twórczości trubadurów 
i truwerów. 

22.c 
Znajomość  cech twórczości trubadurów 
i truwerów oraz instrumentów, na których 
grali. 

22.d 
Znajomość  cech twórczości trubadurów 
i truwerów oraz kompozytorów 
nawiązujących do legendy Tristana i Izoldy. 

23.a 

Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i zastosowanie terminów 
odnoszących się do średniowiecznego zapisu 
muzycznego. 

0,71 0,42 23.b Znajomość czasu powstania dzieł ważnych 
dla kultury polskiej. 

23.c Określenie znaczenia wielkich dzieł dla 
kultury polskiej. 

24.a.b Wiadomości 
i rozumienie Znajomość cech stylu palestrinowskiego. 0,55 0,71 

25. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość chronologii gatunków 
muzycznych. 0,72 0,78 

26.a.b.c Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość terminów oraz technik 
związanych z renesansową mszą. 0,50 0,79 

27. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość chronologii technik 
kompozytorskich. 0,49 0,51 

28.a.b Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość cech kultury muzycznej 
polskiego renesansu. 0,47 0,65 

29. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość życiorysu i recepcji twórczości 
Wagnera. 0,51 0,64 

30. 

Wiadomości 
i rozumienie 
 
Tworzenie 
informacji 

Scharakteryzowanie koncertów Johanna 
S. Bacha  na wybranych przykładach 
z uwzględnieniem różnorodności 
gatunkowej jego koncertów, obsady 
wykonawczej , budowy i innych 
charakterystycznych cech stylu. 

0,46 0,89 
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Tabela 3. Rozkład wyników na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)  

Wynik na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki  

w poszczególnych przedziałach  
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–13 4 
2. 14–18 7 
3. 19–33 12 
4. 34–51 17 
5. 52–66 20 
6. 67–75 17 
7. 76–84 12 
8. 85–90 7 
9. 91–100 4 

 
2.2. Poziom rozszerzony 
 

 
 

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 

 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
139 6 100 68 65 27 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zadania 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.a.b Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości Sergiusza 
Prokofiewa. 0,65 0,72 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości kompozytorów 
XX w. 0,39 0,66 

3. Korzystanie 
z informacji Znajomość twórczości W. A. Mozarta. 0,54 0,63 

4. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości i biografii Jana 
Sebastiana Bacha. 0,41 0,58 

5.a Wiadomości 
i rozumienie 

Odczytywanie informacji zawartych 
w tekście źródłowym i znajomość 
biografii Chopina. 0,40 0,63 

5.b Znajomość biografii Chopina. 

6. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość genezy dramatu antycznego. 0,86 0,27 

7. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości koncertowej 
kompozytorów od baroku 
do neoromantyzmu. 

0,80 0,59 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  twórczości Wacława z 
Szamotuł. 0,43 0,61 

9.a Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  budowy symfonii klasycznej. 
0,66 0,72 

9.b Znajomość  twórczości Beethovena. 

10. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość i stosowanie terminów 
określających rodzaje notacji 
średniowiecza. 

0,55 0,60 

11. Wiadomości 
i rozumienie Znajomość twórczości A. Skriabina. 0,52 0,70 

12. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości R. Straussa; 
rozpoznawanie gatunków muzycznych. 0,50 0,73 

13. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości kompozytorów-
wirtuozów polskich XX w. 0,54 0,50 

14. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość terminów określających 
elementy muzyki. 0,80 0,32 

15.a.b Korzystanie 
z informacji 

Odczytywanie informacji zawartych 
w materiale źródłowym oraz znajomość 
twórczość Ch. Gounoda. 

0,85 0,49 

16. Korzystanie 
z informacji 

Znajomość barokowej suity i umiejętność 
analizowania języka muzycznego suit 
Bacha. 

0,62 0,75 

17.a.b Korzystanie 
z informacji 

Umiejętność analizowania cech stylu 
muzycznego M. Rimskiego-Korsakowa. 0,88 0,53 

18.a.b Korzystanie 
z informacji 

Zanalizowanie techniki kompozytorskiej 
zastosowanej przez A. Berga w Suicie 
lirycznej. 

0,55 0,78 

19.a Korzystanie 
z informacji 

Znajomość twórczości Musorgskiego.  
0,56 0,80 

19.b Umiejętność analizowania cech stylu 
M. Musorgskiego. 
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20. 

Wiadomości 
i rozumienie 
 
Korzystanie 
z informacji 
 
Tworzenie 
informacji 

Napisanie 
własnego 
tekstu 
na jeden 
z podanych 
tematów 

Kryteria oceniania 
1. Treść  
1.1. Teza zgodna 

z tematem 0,83 0,42 

1.2. Dobór argumentów 0,72 0,85 
1.3. Omówienie 
argumentów i właściwe 
odwołanie się do faktów. 

0,67 0,87 

1.4. Znajomość 
literatury przedmiotu. 0,52 0,88 

1.5. Poprawne 
stosowanie terminologii. 0,80 0,70 

1.6. Umiejętność 
syntezowania. 0,77 0,72 

II. Struktura pracy 0,84 0,60 
III. Poprawność 
językowa i stylistyczna 0,88 0,55 

 
Tabela 6. Rozkład wyników na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wynik na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–8 4 
2. 9–24 7 
3. 25– 44 12 
4. 45–56 17 
5. 57–72 20 
6. 73–90 17 
7. 

91–100 
12 

8. 7 
9. 4 
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Komentarz  
 
Do tegorocznego egzaminu maturalnego z historii muzyki przystąpiło 464 absolwentów: 
225 na poziomie podstawowym i 139 na poziomie rozszerzonym. 
 
Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu podstawowego okazał się – podobnie jak 
w ubiegłym roku – umiarkowanie trudny. W zestawie tylko jedno zadanie było bardzo łatwe 
(zad. 11.), nie było natomiast bardzo trudnych. Wśród 30 zadań tylko 5 było łatwych; były to 1., 2., 
20., 23., 25. W arkuszu dominowały zadania trudne i umiarkowanie trudne, czyli te, które sprawdzały 
wiadomości i ich rozumienie. Należy podkreślić, że zadania zobowiązujące do wykazania się 
konkretną wiedzą w każdym roku sprawiały maturzystom trudności. Spostrzeżenie to odnosi się także 
do zadań wymagających wykorzystania posiadanej wiedzy do zanalizowania podanego tekstu. Tak 
było w wypadku zadania 3., w którym, aby uzasadnić zacytowaną opinię Hectora Berlioza 
o koncertach Ludwiga van Beethovena, należało znać twórczość Beethovena. 
 

Trudne były dla maturzystów zadania sprawdzające znajomość twórczości kompozytorów, zarówno 
muzyki dawnej, jak i współczesnej, oraz wybitnych dzieł muzycznych, np. zadania 5., dotyczące 
twórczości kompozytorów XX wieku poprawnie rozwiązało zaledwie 30% maturzystów, zadanie 10., 
sprawdzające podstawową wiedzę o kompozytorach zwanych „nowymi klasykami wiedeńskimi” 
rozwiązało poprawnie tylko 40% zdających, zadanie 9., które sprawdzało znajomość twórczości 
Karola Szymanowskiego – 48%, a zadanie 6., dotyczące kompozytorów renesansu i baroku 
rozwiązało zaledwie 33%. Niską znajomość kultury muzycznej renesansu potwierdziło niska 
rozwiązywalność zadania 28. 
 

Równie trudne okazały się zadania wymagające chronologicznego uporządkowania wydarzeń 
i zjawisk z historii muzyki, np. szkół kompozytorskich (zadanie 14.), podanych nazw notacji (zadanie 
16.), wybitnych dzieł muzycznych (zadanie nr 19.), technik kompozytorskich (zadanie 27.). 
 

Zadanie zobowiązujące maturzystę do scharakteryzowania koncertów Johanna Sebastiana Bacha 
na wybranych przykładach jego dzieł miało współczynnik łatwości 0,46. Uwzględnienie różnorodności 
koncertów kompozytora, obsady wykonawczej, budowy i charakterystycznych cech stylu okazało się 
zadaniem trudnym. Przede wszystkim jednak maturzyści w niewielkim stopniu znali koncerty Bacha. 
 

Maturzyście lepiej poradzili sobie w zakresie korzystania z informacji. Dotyczy to głównie 
rozpoznawania, analizowania, interpretowania i określania  funkcji wysłuchanych przykładów 
muzycznych. Zadanie 11. okazało się najłatwiejsze w całym zestawie, pomimo że poprawne 
rozwiązanie zadania, czyli zestawienie muzyki z podaną ilustracją wymagało wcześniejszego 
określenia stylu fragmentu muzycznego i czasu jego powstania. 
 

Równie dobrze zdający poradzili sobie z rozwiązaniem zadania 12., w którym należało określić style 
muzyczne wysłuchanych fragmentów a także wskazać czas wykształcenia się danego stylu. 
 

Natomiast zadanie 13. (współczynnik łatwości 0,41), do którego dołączony był fragment muzyki 
dawnej, potwierdziło, że muzyka tamtych czasów jest maturzystom mało znana. 
 
Poziom rozszerzony 
 

Współczynniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza przygotowanego dla poziomu rozszerzonego 
pozwalają stwierdzić, że do tego egzaminu przystąpili maturzyści świadomi swojej wiedzy 
i umiejętności. Przygotowane zadania były dla nich w przeważającej większości umiarkowanie trudne 
lub łatwe. Znaczące było to, że w arkuszu dla poziomu rozszerzonego dominowały zadania 
zobowiązujące maturzystów do skorzystania z podanej informacji lub do stworzenia informacji. 
Trudne okazały się tylko zadania sprawdzające wiadomości (jak dla poziomu podstawowego). 
Najtrudniejsze zadania to te, w których rozwiązaniu należało wykazać się znajomością biografii 
Chopina (zadanie 5.), znajomością biografii Jana Sebastiana Bacha (zadanie 4.), znajomością 
twórczości Wacława z Szamotuł (zadanie 8.).  
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Maturzyści dobrze poradzili sobie z zadaniami, które wymagały analizy przykładów muzycznych 
(zadania 16.–19.). Zanalizowanie języka muzycznego suit Jana Sebastiana Bacha, techniki 
kompozytorskiej zastosowanej przez Albana Berga w Suicie lirycznej, cech stylu Modesta 
Musorgskiego było dla zdających umiarkowanie trudne, a przedstawienie cech stylu muzycznego 
Mikołaja Rimskiego-Korsakowa wręcz łatwe. 
 

Satysfakcjonujące są również wyniki dotyczące zadania ostatniego, czyli wypracowania. Zarówno 
postawienie tezy czy rozpoznanie problemy zakreślonego tematem wypracowania oraz dobór 
argumentów uzasadniających postawioną tezę okazały się dla zdających łatwe. Umiarkowanie trudne 
było omówienie sformułowanych argumentów, poprawne odwołanie się do faktów z historii muzyki 
oraz znajomość literatury przedmiotu. Maturzystom nie sprawiało kłopotów poprawne stosowanie 
terminologii muzycznej. 
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WIEDZA O TAŃCU 
 
 
1. Opis arkuszy 
 
1.1. Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o tańcu dla poziomu podstawowego zawierał 11 zadań zamkniętych 
i otwartych różnego typu, w tym jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzające umiejętność 
analizowania domyślnego ruchu tanecznego na podstawie ilustracji zamieszczonej w arkuszu. 
Wszystkie zadania odnosiły się do zapisów w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu 
podstawowego.  
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 
1.2. Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o tańcu dla poziomu rozszerzonego zawierał 9 zadań zamkniętych 
i otwartych sprawdzających wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań 
egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Do arkusza dołączona została płyta 
DVD z fragmentem dzieła tanecznego Marty Graham Herodiade, którego znajomość jest 
obowiązkowa. 
Część I arkusza zawierała jedno zadanie, którego rozwiązanie polegało na przeprowadzeniu analizy 
fragmentu dzieła tanecznego odtwarzanego czterokrotnie na ekranie telewizora z płyty DVD. 
W poleceniu do zadania zamieszczone zostały wskazówki kierunkujące analizę dzieła.  
Część II arkusza zawierała 7 zadań różnego typu sprawdzających wiadomości i umiejętności z wiedzy 
o tańcu określone w standardach egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.  
Część III zawierała dwa tematy i  polegała na napisaniu wypracowania na jeden z nich:  
 
Temat 1. Omów nowatorskie środki artystyczne, z jakich skorzystał Wacław Niżyński, tworząc Święto 

wiosny. 
Temat 2. Na podstawie baletu Bajadera w choreografii Mariusa Petipy omów budowę baletu-

divertissement.  
Za wykonanie tego zadania zdający mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
 
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 50 punktów: w tym: 20 punktów za część I, czyli zadanie wymagające analizy 
przykładów dzieła tanecznego, 20 punktów za część II, czyli test wiadomości oraz 10 punktów 
za część III, czyli napisanie wypracowania. 
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2. Wyniki egzaminu 
 
2.1. Poziom podstawowy 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
45 16 72 32 36 15 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zadania 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1. Korzystanie 
z informacji Znajomość dzieł tanecznych. 0,10 0,76 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość osiągnięć artystycznych  
M. Cuninnghama. 0,49 –0,01 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie na podstawie ilustracji dzieł 
i ich twórców; znajomość osiągnięć 
artystycznych wybitnych choreografów. 

0,49 0,53 

4. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznanie na podstawie ilustracji 
wybitnych tancerzy i choreografów. 0,12 0,76 

5. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość osiągnięć artystycznych 
wybitnych tancerzy i choreografów. 0,18 0,67 

6. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość polskich tańców regionalnych 
w aspekcie artystycznym. 0,89 0,23 

7. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość polskich tańców narodowych 
w aspekcie artystycznym. 0,48 0,60 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość warsztatu tancerza i choreografa, 
współczesnych technik kompozycji tańca, 
form tańca scenicznego, specjalności 
zawodowych. 

0,27 0,72 

9.1. Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie tańców charakterystycznych 
dla poszczególnych epok i kręgów 
kulturowych. 

0,52 0,48 

9.2. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie na podstawie ilustracji 
i opisanie domyślnego ruchu tanecznego. 0,32 0,85 

9.3. Tworzenie 
informacji 

Określenie związków tańca z innymi 
dziedzinami kultury – religią, filozofią, 
literaturą, muzyką). 

0,13 0,60 

10. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość tańców charakterystycznych dla 
różnych epok. 0,49 0,45 

11. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość charakterystycznych cech stylów 
tańca. 0,56 0,51 
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2.2. Poziom rozszerzony 
 
Tabela 3. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
34 0 62 49 35 23 

 

Parametry statystyczne wyliczono dla wyników wyrażonych w procentach. 
 
Tabela 4. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Nr 
zadania 

Obszar 
standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

1.1. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie i interpretowanie fragmentu 
dzieła tanecznego (rozpoznanie tematu 
przedstawionego w dziele). 

0,68 0,71 

1.2. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie i interpretowanie struktury 
formalnej kompozycji dzieła tanecznego. 0,39 0,79 

1.3. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie i interpretowanie kompozycji 
ruchu w dziele tanecznym. 0,29 0,68 

1.4. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie i interpretowanie przestrzeni 
w dziele tanecznym. 0,59 0,58 

1.5. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie i interpretowanie dźwięku w 
dziele tanecznym. 0,68 0,88 

1.6. Tworzenie 
informacji 

Analizowanie i interpretowanie scenografii 
w dziele tanecznym. 0,37 0,84 

2. Korzystanie 
z informacji  

Rozpoznanie dzieła baletowego 
na podstawie ilustracji. 0,22 0,42 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość dzieł tanecznych 
charakterystycznych dla poszczególnych 
stylów i kierunków tańca. 

0,22 0,73 

4. Korzystanie 
z informacji  

Rozpoznanie na podstawie ilustracji dzieł 
tanecznych. 0,44 0,72 

5. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość  osiągnięć artystycznych 
wybitnych choreografów i teoretyków 
tańca. 

0,29 0,77 

6. Wiadomości 
i rozumienie 

Rozpoznawanie na podstawie ilustracji 
tańców starogreckich. 0,38 –0,15 

7. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość twórczości wybranych 
choreografów. 0,26 0,71 

8. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość polskich tańców regionalnych 
oraz twórczości choreografów, dla których 
były one inspiracją. 

0,28 0,53 

9. Tworzenie 
informacji 

Sformułowanie logicznej wypowiedzi 
pisemnej na jeden z wybranych tematów. 0,30 0,93 
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Komentarz  
 
Do tegorocznego egzaminu maturalnego z wiedzy o tańcu przystąpiło 79 absolwentów: 45 
na poziomie podstawowym i 34 na poziomie rozszerzonym. 
 
Poziom podstawowy 
 

Arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu podstawowego okazał się trudny. Średnia punktów 
uzyskanych za rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła zaledwie 36%. Najtrudniejsze okazały się 
zadania 4., 5., 8. Sprawdzały one wiadomości  z historii tańca. Maturzyści nie znali dzieł tanecznych 
i nie umieli podać tytułów na podstawie krótkiego ich wybitnych tancerzy i choreografów. Równie 
mało punktów uzyskiwali zdający za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość osiągnięć 
artystycznych wybitnych tancerzy i choreografów. Maturzyści nie wykazali się również znajomością 
warsztatu tancerza i choreografa, znajomością współczesnych technik kompozycji tańca, form tańca 
scenicznego oraz specjalności zawodowych. 
 

Nieco lepiej poradzili sobie zdający z analizą przedstawionego na ilustracji domyślnego ruchu 
tanecznego. Rozpoznanie tańca Bharata Natyam charakterystycznego dla hinduskiego kręgu 
kulturowego było dla zdających umiarkowanie trudne (współczynnik łatwości 0,52), zanalizowanie 
domyślnego ruchu tanecznego okazało się trudniejsze (współczynnik łatwości 0,32), a określenie 
związków tańca z innymi dziedzinami kultury: religią, filozofią, literaturą czy muzyką – bardzo trudne 
(współczynnik łatwości 0,13).  
 
Poziom rozszerzony 
 

Arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu rozszerzonego okazał się równie trudny, jak 
na poziomie podstawowym. Średnia punktów uzyskanych za rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 
zaledwie 35%. W arkuszu dominowały zadania trudne i umiarkowanie trudne. Najtrudniejsze dla 
maturzystów były zadania sprawdzające wiadomości i korzystanie z informacji. Zdający 
w przeważającej większości nie potrafili rozpoznać na ilustracji dzieł tanecznych (zadanie 2.  
– współczynnik łatwości: 0, 22). Nie poradzili sobie również z rozpoznawaniem przedstawionych na 
ilustracjach baletów charakterystycznych dla poszczególnych stylów i kierunków tańca (zadanie 3.  
– współczynnik łatwości 0,22). 
 

Trudne (współczynnik łatwości 0,30) okazało się również sformułowanie wypowiedzi pisemnej na 
jeden z zaproponowanych tematów. W realizacji każdego tematu należało wykazać się znajomością 
dzieła baletowego i umiejętnością omówienia jego libretta, scenografii, muzyki i choreografii. 
 

Stosunkowo lepiej maturzyści poradzili sobie z analizą i interpretacją fragmentu dzieła tanecznego 
Marty Graham Herodiade, który został odtworzony z płyty DVD. O ile rozpocznie tematu 
przedstawionego w dziele oraz analiza i interpretacja przestrzeni oraz dźwięku w dziele tanecznym 
była dla zdających umiarkowanie trudna, o tyle zanalizowanie i interpretacja struktury formalnej 
dzieła, kompozycji ruchu oraz scenografii okazały się trudne. 
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JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
 
 
 
 
Opis arkuszy  
 
Poziom podstawowy 
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składał się z35zadań 
zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz 2 zadań 
otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w trzech obszarach: 
rozumienia słuchanego tekstu (15 zadań zamkniętych), rozumienia pisanego tekstu (20 zadań zamkniętych) 
i tworzenia wypowiedzi pisemnej (2 zadania otwarte). Zadania na rozumienie słuchanego tekstu były oparte 
na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie 
pisanego tekstu były oparte na tekstach oryginalnych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu 
egzaminacyjnym. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (1 punkt za zadania 
zamknięte oraz 5 i 10 punktów za wypowiedzi pisemne). 
 
Poziom rozszerzony 
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym składał się z dwóch części, 
które zawierały w sumie 30 zadań zamkniętych różnego rodzaju: wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie 
oraz 11 zadań otwartych, w tym 10 krótkiej i 1 dłuższej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości 
oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu (15 zadań zamkniętych), rozumienia 
pisanego tekstu (9 zadań zamkniętych), rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych 
(6 zadań zamkniętych i 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi) oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej 
(1 zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi). Zadania na rozumienie słuchanego tekstu były oparte na 
nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie pisanego 
tekstu oraz rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych były oparte na tekstach oryginalnych 
lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych było sprawdzane przy pomocy zadań w formie krótkich tekstów lub niepowiązanych ze sobą 
zdań. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (1 punkt za zadania zamknięte  
w obszarach rozumienia słuchanego i pisanego tekstu, 0,5 punktu za zadania zamknięte i otwarte w obszarach 
rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz 18 punktów za wypowiedź pisemną). 
 
Porównanie arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych języków 
Arkusze egzaminacyjne z języków obcych nowożytnych miały identyczną strukturę, różniły się jednak 
nieznacznie w zakresie (a) sprawdzanych umiejętności językowych w obszarach rozumienie słuchanego 
i pisanego tekstu oraz (b) form wypowiedzi pisemnych. Na przykład w arkuszu na poziomie podstawowym 
z języka rosyjskiego dwa zadania sprawdzały umiejętność określania głównej myśli tekstu, podczas 
gdy w pozostałych językach umiejętność ta była sprawdzana zwykle w jednym zadaniu, dwa pozostałe 
wymagały przede wszystkim wyszukania szczegółów w tekście. Jeżeli chodzi o tworzenie wypowiedzi 
pisemnej na poziomie podstawowym,jako krótki tekst użytkowy zdający pisali wiadomość (język niemiecki, 
francuski i włoski) lub ogłoszenie (język angielski, rosyjski i hiszpański);dłuższym tekstem użytkowymbył 
list prywatny do kolegi/koleżanki z zagranicy. Na poziomie rozszerzonym zdający wybierali jeden temat 
spośród trzech zaproponowanych w arkuszu;w każdym języku znalazła się rozprawka oraz opowiadanie, 
pozostałe formy wypowiedzi rozłożyły się następująco: opis w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim 
i hiszpańskim oraz recenzja w językufrancuskim i włoskim. 
 
Poniżej zaprezentowano wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych, 
natomiast w części końcowej przedstawiono najistotniejsze wnioski płynące z analizy tych wyników. 
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JĘZYK ANGIELSKI 
 
 
Wyniki egzaminu 
Poziom podstawowy 
 

 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 

292 927 0 100 72 68 24 95% 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach 
 

 
Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół 
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 

Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca

Rozumienie 
ze słuchu 

1.1. 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,76 0,07
1.2. 0,79 0,19
1.3. 0,55 0,41
1.4. 0,63 0,38

1.5. określa intencje nadawcy tekstu  
(II. 1 e). 0,61 0,43 

2.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 

0,61 0,58
2.2. 0,73 0,59
2.3. 0,52 0,66
2.4. 0,75 0,59
2.5. 0,53 0,61
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

0,62 0,66
3.2. 0,64 0,43
3.3. 0,59 0,50
3.4. 0,65 0,31
3.5. określa główną myśl tekstu 0,75 0,53 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

4.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 2 b). 

0,99 0,04
4.2. 0,74 0,61
4.3. 0,66 0,58
4.4. 0,86 0,47
4.5. 0,66 0,62
4.6. 0,74 0,62
4.7. 0,73 0,57

5.1. określa główną myśl [...] części tekstu 
(II. 2 b). 0,73 0,44 

5.2. stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 2 c). 

0,67 0,40
5.3. 0,73 0,51
5.4. 0,71 0,52

5.5. określa główną myśl [...] części tekstu 
(II. 2 b). 0,73 0,34 

5.6. określa główną myśl tekstu (II. 2 a). 0,72 0,53
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6.1. 

selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

0,82 0,48 
6.2. 0,64 0,67 
6.3. 0,67 0,69 
6.4. 0,83 0,52 
6.5. 0,74 0,52 
6.6. 0,63 0,71 
6.7. określa główną myśl tekstu (II. 2 a). 0,55 0,55 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 7 
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub 
odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,75 0,59 
inf.2. 0,82 0,53 
inf.3. 0,67 0,64 
inf.4. 0,67 0,66 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

0,58 0,76 

Zadanie 8 
inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub 

odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,72 0,69 
inf.2. 0,67 0,71 
inf.3. 0,77 0,64 
inf.4. 0,56 0,72 

forma 
wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,67 0,60 

bogactwo 
językowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

0,57 0,82 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji 
(III. 2 e). 

0,54 0,83 

 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0-24 4 
2. 25-32 7 
3. 33-44 12 
4. 45-61 17 
5. 62-80 20 
6. 81-91 17 
7. 92-96 12 
8. 97-99 7 
9. 100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. były zbliżonedo wyników zeszłorocznych, dlatego podobne są również wartości 
graniczne większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki 
znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 62-80% punktów (w ubiegłym roku 65–81%). Zdający 
musiał uzyskać 100% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (podobnie jak 
w ubiegłym roku).  
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Poziom rozszerzony 

 
Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

80 619 0 100 68 67 18 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 

Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. 
stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,75 0,44 
1.2. 0,37 0,35 
1.3. 0,67 0,40 
1.4. 0,45 0,45 
1.5. 0,20 0,46 
2.1. 

stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,20 0,52 
2.2. 0,25 0,47 
2.3. 0,33 0,55 
2.4. 0,44 0,65 
2.5. 0,38 0,59 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 3 

treść 

– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie i uzasadnianie 
opinii własnych i innych osób 
(III. 2 d). 
– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń 
(III. 2 b) 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
opisywanie ludzi, 
przedmiotów, miejsc, 
zjawisk, czynności (III. 2 a) 

0,86 0,45 

kompozycja 
wypowiada się w określonej 
formie z zachowaniem 
podanego limitu słów (III. 2 f).

0,86 0,40 

bogactwo 
językowe 

zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi (I. 1). 

0,66 0,71 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji  
(III. 2 e). 

0,59 0,74 

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje  
(II. 1 c). 

0,74 0,31 
4.2. 0,69 0,26 
4.3. 0,57 0,31 
4.4. 0,79 0,32 

4.5. określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a) 0,74 0,41 

5.1. 

określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a). 

0,63 0,45 
5.2. 0,78 0,55 
5.3. 0,58 0,54 
5.4. 0,82 0,45 
5.5. 0,56 0,50 
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6.1. 
selekcjonuje informacje  
(II. 1 d). 

0,67 0,47 
6.2. 0,78 0,38 
6.3. 0,67 0,51 
6.4. 0,76 0,40 
6.5. określa intencje nadawcy 

tekstu (II. 1 e) 0,64 0,29 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

7.1. 

selekcjonuje informacje 
(II. 2 d). 

0,82 0,46 
7.2. 0,69 0,54 
7.3. 0,80 0,48 
7.4. 0,89 0,44 
7.5. 0,65 0,57 
8.1. rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 
tekstu (II. 2 f). 

0,60 0,51 
8.2. 0,68 0,54 
8.3. 0,40 0,39 
8.4. 0,63 0,58 
9.1. 

rozpoznaje różnorodne 
struktury leksykalno-
gramatyczne w podanym 
kontekście (II. 2 j). 

0,78 0,31 
9.2. 0,52 0,28 
9.3. 0,36 0,38 
9.4. 0,34 0,34 
9.5. 0,57 0,30 
9.6. 0,85 0,32 

 
 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–34 4 
2. 35–43 7 
3. 44–52 12 
4. 53–62 17 
5. 63–73 20 
6. 74–82 17 
7. 83–89 12 
8. 90–94 7 
9. 95–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. są wyższe niż wyniki zeszłoroczne, dlatego wyższe są również wartości graniczne 
przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., 
uzyskali w tym roku 63-73% punktów (w ubiegłym roku 59–69%). Zdający musiał uzyskać 
co najmniej 95% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku co 
najmniej 93%). 
  



166 

JĘZYK NIEMIECKI 
 
 
Wyniki egzaminu 
Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 

39227 0 100 56 58 22 96% 

 
Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach 
 

 
Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół 
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca

Rozumienie 
ze słuchu 

1.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,46 0,17 
1.2. 0,33 0,33 
1.3. 0,73 0,41 
1.4. 0,48 0,31 
1.5. 0,73 0,27 
2.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 

0,64 0,53 
2.2. 0,75 0,34 
2.3. 0,58 0,53 
2.4. 0,67 0,48 
2.5. 0,47 0,59 
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

0,43 0,56 
3.2. 0,57 0,53 
3.3. 0,80 0,44 
3.4. 0,71 0,48 
3.5. określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 0,71 0,42 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

4.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 1 b). 

0,53 0,47 
4.2. 0,58 0,56 
4.3. 0,44 0,65 
4.4. 0,49 0,42 
4.5. 0,47 0,46 
4.6. 0,34 0,63 
4.7. 0,73 0,55 
5.1. 

selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

0,26 0,44 
5.2. 0,41 0,65 
5.3. 0,36 0,42 
5.4. 0,39 0,37 
5.5. 0,30 0,57 
5.6. 0,42 0,58 
5.7. określa główną myśl tekstu 0,56 0,46   
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6.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje (II 2 c). 

0,68 0,31 
6.2. 0,69 0,25 
6.3. 0,58 0,22 
6.4. 0,56 0,30 
6.5. 0,54 0,39 
6.6. 0,56 0,32 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 7 
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub 
odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,93 0,38 
inf.2. 0,86 0,47 
inf.3. 0,80 0,53 
inf.4. 0,75 0,53 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

0,45 0,68 

Zadanie 8 
inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub 

odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,79 0,61 
inf.2. 0,58 0,63 
inf.3. 0,85 0,53 
inf.4. 0,76 0,62 

forma 
wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,72 0,65 

bogactwo 
językowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

0,55 0,77 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji(III. 2 e). 

0,36 0,74 

 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–21 4 
2. 22–29 7 
3. 30–39 12 
4. 40–49 17 
5. 50–61 20 
6. 62–75 17 
7. 76–89 12 
8. 90–97 7 
9. 98–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. były zbliżonedo wyników zeszłorocznych, dlatego podobne są również wartości 
graniczne większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki 
znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 50–61% punktów (w ubiegłym roku 49–62%). Zdający 
musiał uzyskać 98% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (podobnie jak w roku 
ubiegłym). 
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Poziom rozszerzony 

 
Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

5011 14 100 70 69 18 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 

 
Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których 
do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób) 
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. 
stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,69 0,46 
1.2. 0,41 0,39 
1.3. 0,28 0,55 
1.4. 0,62 0,39 
1.5. 0,73 0,53 
2.1. 

stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,42 0,48 
2.2. 0,42 0,56 
2.3. 0,42 0,46 
2.4. 0,92 0,29 
2.5. 0,39 0,41 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 3 

treść 

–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie 
i uzasadnianie opinii 
własnych  
i innych osób (III. 2 d) 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń 
(III. 2 b). 

0,90 0,50 

kompozycja 
wypowiada się w określonej 
formie z zachowaniem 
podanego limitu słów (III. 2 f). 

0,87 0,43 

bogactwo 
językowe 

zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi (I. 1). 

0,67 0,72 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji  
(III. 2 e). 

0,41 0,74 

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,83 0,39 
4.2. 0,82 0,37 
4.3. 0,62 0,36 
4.4. 0,78 0,22 
4.5. 0,62 0,39 
5.1. 

określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a). 

0,86 0,43 
5.2. 0,92 0,39 
5.3. 0,52 0,50 
5.4. 0,83 0,43 
5.5. 0,60 0,44 
6.1. 

selekcjonuje informacje  
(II. 1 d). 

0,93 0,36 
6.2. 0,53 0,58 
6.3. 0,47 0,58 
6.4. 0,86 0,43 
6.5. 0,77 0,46 
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Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

7.1. selekcjonuje informacje 
(II. 2 d). 

0,51 0,50 
7.2. 0,62 0,61 
7.3. 0,89 0,46 

7.4. określa główną myśl tekstu 
(II. 2 a). 0,87 0,21 

8.1. 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu (II. 2 f). 

0,74 0,55 
8.2. 0,82 0,42 
8.3. 0,60 0,60 
8.4. 0,68 0,56 
8.5. 0,62 0,63 
9.1. 

rozpoznaje różnorodne 
struktury leksykalno-
gramatyczne w podanym 
kontekście (II. 2 j). 

0,41 0,49 
9.2. 0,64 0,46 
9.3. 0,32 0,42 
9.4. 0,77 0,36 
9.5. 0,63 0,46 
9.6. 0,73 0,42 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–36 4 
2. 37–45 7 
3. 46–54 12 
4. 55–64 17 
5. 65–75 20 
6. 76–84 17 
7. 85–91 12 
8. 92–96 7 
9. 97–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. są zbliżone do wyników zeszłorocznych, dlatego podobne są również wartości 
graniczne większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki 
znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 65–75% punktów (w ubiegłym67–76%). Zdający 
musiał uzyskać co najmniej 97% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (w roku 
ubiegłym 96%). 
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JĘZYK ROSYJSKI 
 
Wyniki egzaminu 
 
Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 

11421 4 100 62 61 24 91% 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach 

 
 

Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół 
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca

Rozumienie 
ze słuchu 

1.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 

0,44 0,45
1.2. 0,59 0,45 
1.3. 0,78 0,19 
1.4. 0,94 0,23
1.5. 0,96 0,22
2.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 

0,44 0,54 
2.2. 0,57 0,54 
2.3. 0,56 0,58
2.4. 0,72 0,52
2.5. 0,46 0,50
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

0,49 0,43 
3.2. 0,66 0,30
3.3. 0,49 0,52
3.4. 0,48 0,37

3.5. określa intencje autora lub nadawcy 
tekstu (II. 1 e). 0,65 0,46 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

4.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 2 b). 

0,51 0,52
4.2. 0,69 0,52 
4.3. 0,75 0,56
4.4. 0,62 0,60
4.5. 0,61 0,56
4.6. 0,41 0,57 
4.7. 0,59 0,64
5.1. 

selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

0,72 0,46
5.2. 0,76 0,54
5.3. 0,71 0,44 
5.4. 0,58 0,57 
5.5. 0,74 0,59
5.6. 0,77 0,57
5.7. określa główną myśl tekstu (II. 2 a). 0,50 0,56 
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6.1. 
 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 2 c). 

0,66 0,51 
6.2. 0,69 0,26 
6.3. 0,82 0,36 
6.4. 0,68 0,43 
6.5. 0,70 0,36 
6.6. określa intencję autora tekstu(II. 2 e).  0,49 0,36 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 7 
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub 
odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,67 0,61 
inf.2. 0,71 0,57 
inf.3. 0,76 0,58 
inf.4. 0,65 0,61 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

0,36 0,64 

Zadanie 8 
inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub 

odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,64 0,66 
inf.2. 0,60 0,65 
inf.3. 0,62 0,66 
inf.4. 0,65 0,65 

forma 
wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,58 0,70 

bogactwo 
językowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

0,46 0,76 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji 
(III. 2 e). 

0,31 0,73 

 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–19 4 
2. 20–28 7 
3. 29–39 12 
4. 40–53 17 
5. 54–69 20 
6. 70–81 17 
7. 82–91 12 
8. 92–97 7 
9. 98–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. były nieco wyższeniż wyniki zeszłoroczne, dlatego wyższe są również wartości 
graniczne większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki 
znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 54–69% punktów (w ubiegłym roku 52–67%). Zdający 
musiał uzyskać co najmniej 98% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym 
roku 97%). 
 

  



175 

Poziom rozszerzony 
 

 
Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 

Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

960 25 100 81 79 15 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 
Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których 
do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania

Moc 
różnicująca 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,78 0,23 
1.2. 0,82 0,49 
1.3. 0,52 0,60 
1.4. 0,61 0,57 
1.5. 0,94 0,37 
2.1. stosuje zmiany struktur 

leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,26 0,45 
2.2. 0,37 0,56 
2.3. 0,34 0,50 
2.4. 0,39 0,49 
2.5. 0,36 0,42 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 3

treść 

–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie 
i uzasadnianie opinii 
własnych  
i innych osób (III. 2 d). 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
opisywanie ludzi, 
przedmiotów, miejsc, 
zjawisk, czynności (III. 2 a). 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń 
(III. 2 b).

0,87 0,55 

kompozycja 
wypowiada się w określonej 
formie z zachowaniem 
podanego limitu słów (III. 2 f).

0,88 0,48 

bogactwo 
językowe 

zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi (I. 1).

0,67 0,74 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji  
(III. 2 e). 

0,58 0,74 

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,77 0,49 
4.2. 0,79 0,56 
4.3. 0,96 0,21 
4.4. 0,96 0,22 

4.5. określa intencje autora lub 
nadawcy tekstu (II. 1 e). 0,93 0,19 

5.1. 
selekcjonuje informacje 
(II. 1 d). 

0,93 0,38 
5.2. 0,88 0,48 
5.3. 0,97 0,33 
5.4. 0,90 0,41 
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5.5. określa intencje autora lub 
nadawcy tekstu (II. 1 e). 0,87 0,42 

6.1. 

określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a). 

0,81 0,53 
6.2. 0,81 0,54 
6.3. 0,81 0,52 
6.4. 0,82 0,49 
6.5. 0,69 0,47 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

7.1. 

selekcjonuje informacje 
(II. 2 d). 

0,91 0,28 
7.2. 0,78 0,42 
7.3. 0,95 0,39 
7.4. 0,96 0,37 
7.5. 0,82 0,41 
8.1. rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 
tekstu (II. 2 f). 

0,95 0,40 
8.2. 0,91 0,42 
8.3. 0,88 0,43 
8.4. 0,98 0,29 
9.1. 

rozpoznaje różnorodne 
struktury leksykalno-
gramatyczne w podanym 
kontekście (II. 2 j). 

0,76 0,41 
9.2. 0,54 0,49 
9.3. 0,79 0,46 
9.4. 0,53 0,48 
9.5. 0,85 0,45 
9.6. 0,66 0,43 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–46 4 
2. 47–57 7 
3. 58–67 12 
4. 68–75 17 
5. 76–84 20 
6. 85–90 17 
7. 91–96 12 
8. 97–99 7 
9. 100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. są wyższe niż wyniki zeszłoroczne, dlatego wyższe są również wartości graniczne 
przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., 
uzyskali w tym roku 76–84% punktów (w ubiegłym roku 71–81%). Zdający musiał uzyskać 100% 
punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (podobnie jak w ubiegłym roku). 
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JĘZYK FRANCUSKI 
 

Wyniki egzaminu 
 

Poziom podstawowy 
 

 
 

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 

2 388 10 100 82 76 21 97% 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach 
 

 
 

Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, 
w których do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół(nie uwzględniono typów szkół, w których 
do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób) 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca

Rozumienie 
ze słuchu 

1.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,80 0,47 
1.2. 0,86 0,35 
1.3. 0,74 0,38 
1.4. 0,68 0,33 
1.5. 0,91 0,32 
2.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 

0,79 0,56 
2.2. 0,63 0,57 
2.3. 0,74 0,58 
2.4. 0,73 0,53 
2.5. 0,50 0,61 
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

0,41 0,41 
3.2. 0,48 0,47 
3.3. 0,56 0,28 
3.4. 0,58 0,49 
3.5. określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 0,67 0,53 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

4.1. 

selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

0,58 0,61 
4.2. 0,77 0,47 
4.3. 0,65 0,62 
4.4. 0,70 0,49 
4.5. 0,89 0,43 
4.6. 0,77 0,57 
4.7. określa intencje autora tekstu (II. 2 e). 0,83 0,53 
5.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 2 b). 

0,73 0,65 
5.2. 0,82 0,61 
5.3. 0,88 0,52 
5.4. 0,81 0,62 
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5.5. 0,79 0,59 
5.6. 0,71 0,63 
5.7. 0,87 0,57 

 

6.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 2 c). 

0,89 0,37 
6.2. 0,85 0,40 
6.3. 0,89 0,40 
6.4. 0,93 0,31 
6.5. 0,81 0,50 
6.6. określa intencje autora tekstu (II. 2 e) 0,82 0,51 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 7 
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub 
odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,82 0,53 
inf.2. 0,89 0,51 
inf.3. 0,91 0,50 
inf.4. 0,79 0,57 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

0,69 0,69 

Zadanie 8 
inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub 

odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,86 0,60 
inf.2. 0,92 0,45 
inf.3. 0,85 0,60 
inf.4. 0,83 0,58 

forma 
wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,84 0,55 

bogactwo 
językowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

0,70 0,76 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji(III. 2 e). 

0,56 0,76 

 

Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–31 4 
2. 32–44 7 
3. 45–59 12 
4. 60–74 17 
5. 75–86 20 
6. 87–93 17 
7. 94–97 12 
8. 98–99 7 
9. 100 4 

 

Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. były nieco wyższe niż wyniki zeszłoroczne, dlatego wyższe  
są również wartości graniczne większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, 
których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 75–86% punktów (w ubiegłym roku 
72-83%). Zdający musiał uzyskać 100% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 
9.(podobnie jak w roku ubiegłym).   
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Poziom rozszerzony 
 

 
Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 

Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

869 17 100 74 72 16 

 
Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
 

Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których do 
egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. 
stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,31 0,47 
1.2. 0,35 0,38 
1.3. 0,35 0,49 
1.4. 0,78 0,43 
1.5. 0,10 0,28 
2.1. 

stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,43 0,57 
2.2. 0,45 0,50 
2.3. 0,61 0,52 
2.4. 0,50 0,53 
2.5. 0,55 0,54 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 3 

treść 

– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie 
i uzasadnianie opinii 
własnych i innych osób  
(III. 2 d). 
– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń 
(III. 2 b) 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie 
i uzasadnianie opinii 
własnych i innych osób  
(III. 2 d). 

0,85 0,53 

kompozycja 

wypowiada się w określonej 
formie z zachowaniem 
podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,89 0,43 

bogactwo 
językowe 

zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi (I. 1). 

0,66 0,75 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji  
(III. 2 e). 

0,48 0,72 

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,93 0,34 
4.2. 0,92 0,39 
4.3. 0,97 0,29 
4.4. 0,57 0,28 
4.5. 0,61 0,20 
5.1. określa główną myśl tekstu 

(II. 1 a). 
0,80 0,31 

5.2. 0,64 0,22 
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5.3. 0,83 0,32 
5.4. 0,78 0,42 
5.5. 0,89 0,39 

 

6.1. 
selekcjonuje informacje  
(II. 1 d). 

0,76 0,54 
6.2. 0,97 0,35 
6.3. 0,62 0,45 
6.4. 0,79 0,36 

6.5. określa intencje autora lub 
nadawcy tekstu (II. 1 e). 0,64 0,33 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

7.1. 
selekcjonuje informacje 
(II. 2 d). 

0,60 0,59 
7.2. 0,62 0,50 
7.3. 0,89 0,40 
7.4. 0,85 0,41 

7.5. określa intencje autora 
tekstu (II. 2 e) 0,76 0,50 

8.1. rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu (II. 2 f). 

0,92 0,42 
8.2. 0,88 0,53 
8.3. 0,71 0,60 
8.4. 0,83 0,51 
9.1. 

rozpoznaje różnorodne 
struktury leksykalno-
gramatyczne w podanym 
kontekście (II. 2 j). 

0,63 0,30 
9.2. 0,68 0,47 
9.3. 0,70 0,53 
9.4. 0,66 0,44 
9.5. 0,41 0,33 
9.6. 0,65 0,42 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–40 4 
2. 41–49 7 
3. 50–58 12 
4. 59–68 17 
5. 69–77 20 
6. 78–84 17 
7. 85–90 12 
8. 91–95 7 
9. 96–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. są wyższeniż wyniki zeszłoroczne, dlatego wyższe są również wartości graniczne 
przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., 
uzyskali w tym roku 69–77% punktów (w ubiegłym roku 62–71%). Zdający musiał uzyskać 
co najmniej 96% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym rokuco 
najmniej 95%). 
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JĘZYK HISZPAŃSKI 
 

Wyniki egzaminu 
 

Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 

1 195 16 100 84 78 19 97% 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach 
 

 
Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, 
w których do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których 
do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób) 
 
Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca

Rozumienie 
ze słuchu 

1.1. 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,88 0,26 
1.2. 0,82 0,37 
1.3. 0,72 0,33 
1.4. 0,58 0,45 
1.5. określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 0,93 0,47 
2.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 1 b). 

0,92 0,52 
2.2. 0,96 0,44 
2.3. 0,96 0,43 
2.4. 0,97 0,41 
2.5. 0,93 0,51 
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

0,89 0,39 
3.2. 0,81 0,55 
3.3. 0,56 0,20 
3.4. 0,81 0,48 
3.5. 0,79 0,55 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

4.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 2 b). 

0,87 0,62 
4.2. 0,86 0,64 
4.3. 0,92 0,57 
4.4. 0,87 0,57 
4.5. 0,89 0,62 
4.6. 0,91 0,55 
4.7. 0,87 0,64 
5.1. 

selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

0,57 0,59 
5.2. 0,56 0,54 
5.3. 0,80 0,62 
5.4. 0,62 0,59 
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5.5. 0,59 0,50 
5.6. 0,70 0,57 
5.7. określa kontekst komunikacyjny (II. 2 g). 0,77 0,55 

 

6.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 2 c). 

0,84 0,43 
6.2. 0,93 0,45 
6.3. 0,49 0,17 
6.4. 0,83 0,32 
6.5. 0,83 0,45 
6.6. 0,72 0,37 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 7 
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub 
odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,86 0,53 
inf.2. 0,85 0,53 
inf.3. 0,90 0,44 
inf.4. 0,65 0,54 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

0,75 0,66 

Zadanie 8 
inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub 

odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,79 0,57 
inf.2. 0,77 0,60 
inf.3. 0,85 0,58 
inf.4. 0,68 0,66 

forma 
wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,81 0,52 

bogactwo 
językowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

0,64 0,75 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji(III. 2 e). 

0,59 0,77 

 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–34 4 
2. 35–51 7 
3. 52–66 12 
4. 67–77 17 
5. 78–87 20 
6. 88–93 17 
7. 94–96 12 
8. 97–98 7 
9. 99–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. były nieco niższe od wyników zeszłorocznych, dlatego niższe są również wartości 
graniczne większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki 
znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 78-87% punktów (w ubiegłym roku 82–90%). Zdający 
musiał uzyskać 99% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym roku 100%). 
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Poziom rozszerzony 
 

 
Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 

Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

458 20 100 69 69 16 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 

 
Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których 
do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,49 0,59 
1.2. 0,18 0,41 
1.3. 0,24 0,42 
1.4. 0,06 0,31 
1.5. 0,39 0,51 
2.1. stosuje zmiany struktur 

leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,59 0,51 
2.2. 0,49 0,35 
2.3. 0,24 0,42 
2.4. 0,67 0,47 
2.5. 0,27 0,46 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 3 

treść 

– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń 
(III. 2 b) 
– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
opisywanie ludzi, 
przedmiotów, miejsc, 
zjawisk, czynności (III. 2 a) 
– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie i uzasadnianie 
opinii własnych i innych osób 
(III. 2 d). 

0,86 0,46 

kompozycja 
wypowiada się w określonej 
formie z zachowaniem 
podanego limitu słów (III. 2 f). 

0,84 0,51 

bogactwo 
językowe 

zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi (I. 1). 

0,67 0,79 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji  
(III. 2 e). 

0,53 0,78 

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,84 0,38 
4.2. 0,74 0,29 
4.3. 0,89 0,30 
4.4. 0,84 0,23 

4.5. określa główną myśl tekstu 
(II 1 a). 0,67 0,06 

5.1. 

określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a). 

0,76 0,56 
5.2. 0,60 0,46 
5.3. 0,84 0,22 
5.4. 0,76 0,42 
5.5. 0,69 0,50 
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6.1. selekcjonuje informacje  
(II. 1 d). 

0,84 0,41 
6.2. 0,67 0,49 

 

6.3.  0,64 0,31 
6.4. 0,76 0,46 

6.5. określa intencje autora lub 
nadawcy tekstu (II. 1 e). 0,78 0,31 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

7.1. 
selekcjonuje informacje 
(II. 2 d). 

0,32 0,40 
7.2. 0,84 0,38 
7.3. 0,57 0,45 
7.4. 0,92 0,32 

7.5. określa główną myśl tekstu 
(II. 2 a). 0,92 0,31 

8.1. rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu (II. 2 f). 

0,65 0,47 
8.2. 0,90 0,32 
8.3. 0,83 0,42 
8.4. 0,62 0,49 
9.1. 

rozpoznaje różnorodne 
struktury leksykalno-
gramatyczne w podanym 
kontekście (II. 2 j). 

0,51 0,31 
9.2. 0,30 0,36 
9.3. 0,76 0,40 
9.4. 0,39 0,07 
9.5. 0,47 0,40 
9.6. 0,50 0,48 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–38 4 
2. 39–45 7 
3. 46–54 12 
4. 55–64 17 
5. 65–73 20 
6. 74–82 17 
7. 83–88 12 
8. 89–92 7 
9. 93–100 4 

 

Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. są nieco niższe od wyników zeszłorocznych, dlatego niższe sąteż wartości 
graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się 
w staninie 5., uzyskali w tym roku 65-73% punktów (w ubiegłym roku 69–76%). Zdający musiał 
uzyskać co najmniej 93% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (w ubiegłym rokuco 
najmniej 96%). 
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JĘZYK WŁOSKI 
 

Wyniki egzaminu 
 

Poziom podstawowy 
 

 
Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym 
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Odsetek 

sukcesów 

593 10 100 82 77 19 99% 

 
Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach 
 

 
Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, 
w których do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których 
do egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób) 
 

Tabela 2. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 

Moc 
różnicująca

Rozumienie 
ze słuchu 

1.1. 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,92 0,36 
1.2. 0,86 0,43 
1.3. 0,73 0,51 
1.4. 0,90 0,41 
1.5. określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 0,67 0,18 
2.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a). 

0,72 0,50 
2.2. 0,80 0,60 
2.3. 0,79 0,57 
2.4. 0,68 0,58 
2.5. 0,80 0,58 
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d). 

0,32 0,50 
3.2. 0,51 0,50 
3.3. 0,64 0,44 
3.4. 0,65 0,59 
3.5. 0,75 0,55 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 

 

4.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 2 c). 

0,91 0,47 
4.2. 0,77 0,39 
4.3. 0,82 0,42 
4.4. 0,92 0,33 
4.5. 0,92 0,36 
4.6. określa główną myśl tekstu (II. 2a). 0,87 0,44 
5.1. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu (II. 2 b). 

0,75 0,35 
5.2. 0,68 0,56 
5.3. 0,88 0,50 
5.4. 0,97 0,26 
5.5. 0,76 0,52 
5.6. 0,85 0,47 
5.7. 0,61 0,58 
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6.1. 
selekcjonuje informacje (II. 2 d). 

0,82 0,57 
6.2. 0,78 0,46 
6.3. 0,57 0,52 

 

6.4.  0,71 0,56 
6.5. 0,62 0,55 
6.6. 0,66 0,62 
6.7. określa intencję autora tekstu (II. 2 e). 0,85 0,52 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 7 
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub 
odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,87 0,42 
inf.2. 0,92 0,40 
inf.3. 0,93 0,37 
inf.4. 0,88 0,46 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji (III. 2 e). 

0,77 0,65 

Zadanie 8 
inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub 

odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń (IV. 2 b). 

0,80 0,60 
inf.2. 0,88 0,53 
inf.3. 0,90 0,49 
inf.4. 0,87 0,61 

forma 
wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów 
(III. 2 f). 

0,81 0,54 

bogactwo 
językowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające 
formułowanie wypowiedzi (I. 1). 

0,72 0,75 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji(III. 2 e). 

0,64 0,75 

 
Tabela 3. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin) 

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–37 4 
2. 38–49 7 
3. 50–61 12 
4. 62–76 17 
5. 77–86 20 
6. 87–93 17 
7. 94–97 12 
8. 98–99 7 
9. 100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. były niższe niż wyniki zeszłoroczne, dlatego niższe są również wartości graniczne 
większości przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się 
w staninie 5., uzyskali w tym roku 77-86% punktów (w ubiegłym roku 84–91%). Zdający musiał 
uzyskać 100% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (podobnie jak w ubiegłym 
roku). 
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Poziom rozszerzony 
 

 
Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

224 13 100 82 79 16 
 

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. 
 

 
Wykres 5. Średnie wyniki w różnych typach szkół (nie uwzględniono typów szkół, w których do 
egzaminu w całym kraju przystąpiło mniej niż 10 osób)  
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Tabela 5. Poziom wykonania zadań i ich moc różnicująca 
 

Obszar 
standardów Nr zad. Standard 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania

Moc 
różnicująca 

Przetwarzanie 
tekstu 

1.1. 
stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,66 0,60 
1.2. 0,71 0,49 
1.3. 0,74 0,52 
1.4. 0,74 0,52 
1.5. 0,94 0,48 
1.6. 0,25 0,39 
2.1. stosuje zmiany struktur 

leksykalno-gramatycznych, 
rejestru, stylu lub formy 
tekstu (V. 2 b). 

0,34 0,48 
2.2. 0,66 0,53 
2.3. 0,57 0,37 
2.4. 0,50 0,39 

Wypowiedź 
pisemna 

Zadanie 3 

treść 

– tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
relacjonowanie wydarzeń 
(III. 2 b) 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie 
i uzasadnianie opinii 
własnych i innych osób (III. 2 d). 
–tworzy tekst w postaci 
dłuższej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej 
przedstawianie 
i uzasadnianie opinii 
własnych i innych osób (III. 2 d). 

0,86 0,57 

kompozycja 
wypowiada się w określonej 
formie z zachowaniem 
podanego limitu słów (III. 2 f). 

0,82 0,49 

bogactwo 
językowe 

zna różnorodne struktury 
leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi (I. 1). 

0,67 0,80 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki 
leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji  
(III. 2 e). 

0,68 0,81 

Rozumienie 
ze słuchu 

4.1. 
stwierdza, czy tekst zawiera 
określone informacje (II. 1 c). 

0,89 0,45 
4.2. 0,88 0,43 
4.3. 0,92 0,51 
4.4. 0,82 0,44 

4.5. określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a) 0,89 0,40 

5.1. 

określa główną myśl tekstu 
(II. 1 a). 

0,92 0,53 
5.2. 0,94 0,33 
5.3. 0,91 0,51 
5.4. 0,90 0,37 
5.5. 0,96 0,39 
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6.1. 

selekcjonuje informacje  
(II. 1 d). 

0,92 0,48 
6.2. 0,86 0,31 
6.3. 0,91 0,43 
6.4. 0,88 0,53 
6.5. 0,92 0,42 

Rozumienie 
tekstu 
czytanego 
 

7.1. 
selekcjonuje informacje  
(II. 2 d). 

0,67 0,52 
7.2. 0,78 0,50 
7.3. 0,46 0,43 
7.4. 0,83 0,24 
7.5. określa intencję nadawcy 

tekstu (II. 2 e) 0,95 0,43 

8.1. rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu (II. 2 f). 

0,72 0,57 
8.2. 0,92 0,39 
8.3. 0,85 0,36 
8.4. 0,87 0,42 
9.1. 

rozpoznaje różnorodne 
struktury leksykalno-
gramatyczne w podanym 
kontekście (II. 2 j). 

0,71 0,56 
9.2. 0,44 0,47 
9.3. 0,53 0,44 
9.4. 0,75 0,51 
9.5. 0,61 0,05 
9.6. 0,95 0,29 

 
Tabela 6. Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Klasa 
(stanin)

Wyniki na świadectwie 
(przedziały procentowe) 

Procent zdających w kraju, 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych przedziałach 
(procenty podano w przybliżeniu) 

1. 0–41 4 
2. 42–55 7 
3. 56–67 12 
4. 68–78 17 
5. 79–85 20 
6. 86–92 17 
7. 93–94 12 
8. 95–97 7 
9. 98–100 4 

 
Wyrażone w procentach zakresy klas wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki 
egzaminu w 2013 r. są wyższe niż wyniki zeszłoroczne, dlatego wyższe są również wartości graniczne 
przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., 
uzyskali w tym roku 79-85% punktów (w ubiegłym roku 74–82%). Zdający musiał uzyskać 
co najmniej 98% punktów, aby jego wynik został zaliczony do stanina 9. (podobnie jak w ubiegłym 
roku). 
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EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH 
 
Opis arkusza 
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego dla absolwentów klas dwujęzycznych składał 
się z 30 zadań zamkniętych różnego rodzaju (zadań na dobieranie oraz wyboru wielokrotnego) oraz 16 
zadań otwartych, w tym 15 krótkiej i 1 dłuższej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości 
oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu (10 zadań zamkniętych 
i 5 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi), rozumienia pisanego tekstu (15 zadań zamkniętych), 
rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych (5 zadań zamkniętych i 10 zadań 
otwartych krótkiej odpowiedzi) oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej (1 zadanie otwarte rozszerzonej 
odpowiedzi). Zadania na rozumienie słuchanego tekstu były oparte na nagranych tekstach, 
odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania narozumienie pisanego tekstu oraz 
rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych były oparte na tekstach oryginalnych 
lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych było sprawdzane przy pomocy zadań w formie krótkich tekstów lub niepowiązanych 
ze sobą zdań. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 punktów (1 punkt 
za zadania zamknięte oraz zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz 15 punktów za zadanie otwarte 
rozszerzonej odpowiedzi). 
 
Wyniki egzaminu 
Do egzaminu na poziomie dwujęzycznym uczniowie przystąpili z czterech języków obcych 
(angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego). Parametry statystyczne dla egzaminu 
z poszczególnych języków podano poniżej w procentach.  
 
Tabela 1. Wyniki egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

304 17 100 78 74 16 

 
Tabela 2. Wyniki egzaminu z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

109 35 100 70 71 13 
 
Tabela 3. Wyniki egzaminu z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym – parametry statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

288 30 100 67 67 15 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym – parametry 
statystyczne 
 

Liczba 
zdających 

Minimum Maksimum Mediana Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

251 28 100 67 65 17 
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KOMENTARZ 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych wszyscy zdający musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu 
z jednego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Najczęściej wybieranym przez 
absolwentów językiem obcym był angielski (ok. 293 000 zdających), najmniej osób zdecydowało się 
przystąpić do egzaminu z języka włoskiego (ok. 600 zdających). Egzamin z języka obcego 
nowożytnego na poziomie rozszerzonym mógł być zdawany tylko jako przedmiot dodatkowy. 
Odsetek osób, które przystąpiły do egzaminu na tym poziomie (liczba zdających na poziomie 
rozszerzonym w stosunku do liczby zdających na poziomie podstawowym), był różny 
w poszczególnych językach, i wahał się od ok. 8% w przypadku języka rosyjskiego do ok. 38% 
w przypadku języka hiszpańskiego oraz języka włoskiego.  

Warto zwrócić uwagę, że wporównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się ogólna liczba 
zdających, także w przypadku egzaminu z języków obcych. Wyjątkiem jest egzamin zjęzyka 
angielskiego na poziomie rozszerzonym, gdzie liczba zdających zwiększyła się o ok. 5.000 osób 
(2% więcej zdających niż w roku ubiegłym). Odsetek absolwentów przystępujących doegzaminu 
na poziomie rozszerzonym jest w większości języków obcych podobny jak w roku ubiegłym, 
największy spadek (o ok. 6 %) obserwujemy w języku hiszpańskim.  

Poziom zdawalności egzaminu z języka obcego nowożytnego był w przypadku trzech języków – 
niemieckiego, francuskiego i włoskiego – bardzo zbliżony (97-99%). Odsetek sukcesów był niższy 
w przypadku języka angielskiego (95%). Najniższy odsetek osób, które zdały egzaminu obserwujemy 
w języku niemieckim oraz rosyjskim (91%). Wartości statystyk odchylenia standardowego są 
najwyższe, podobnie jak w roku ubiegłym, w przypadku języka angielskiego i języka rosyjskiego. 
Świadczy to o tym, że populacja zdających, którzy przystąpili do egzaminu z tych 
języków,byłanajbardziej zróżnicowana. Najmniejsze zróżnicowanie populacji zdających obserwujemy 
w przypadku języków zdawanych przez najmniej liczną grupęosób (język hiszpański oraz język 
włoski). Zróżnicowany poziom opanowania umiejętności na poziomie podstawowym potwierdza też 
znaczna różnica (20%) w średnim wyniku uzyskanym przez zdających przystępujących do egzaminu 
z poszczególnych języków. Średni wynik uzyskany przez maturzystów przystępujących do egzaminu 
na poziomie podstawowym z języków najczęściej wybieranych, tj. języka angielskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego wynosił od 58% do 68% punktów możliwych do uzyskania, natomiast dla 
językafrancuskiego, hiszpańskiego i włoskiego,zdawanych przez mniejszą, bardziej jednorodną grupę 
zdających, był wyższy i wynosił od 76% do 78% punktów możliwych do uzyskania. 

Opisane powyżej różnice pomiędzy średnimi wynikami egzaminów z poszczególnych języków 
są zdecydowanie mniejsze w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym, co pokazuje, 
że umiejętności osób, które wybierają wyższy poziom egzaminu z języka obcego, sąbardziej 
wyrównane. Potwierdza to zarówno mniejsza różnica pomiędzy średnim wynikiem egzaminu 
z poszczególnych języków (od 67% z języka hiszpańskiego do 79% z języka włoskiego oraz z języka 
rosyjskiego) jak i zbliżone we wszystkich językach wartości statystyk odchylenia standardowego. 

Porównanie zdawalności w zależności od rodzaju szkoły, którą kończyli zdający wykazało pewne 
prawidłowości występujące pomiędzy językami. Najwyższy odsetek sukcesów wystąpił w przypadku 
absolwentów liceów ogólnokształcących, najniższy zaś w przypadku absolwentów techników 
uzupełniających. Opisana powyżej prawidłowość w poziomie zdawalności w zależności od typu 
szkoły znalazła również odzwierciedlenie w średnim wyniku, jaki uzyskali zdający. We wszystkich 
językach, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, najwyższy średni wynik uzyskali 
absolwenci liceów ogólnokształcących, najniższy, w większości języków, absolwenci techników 
uzupełniających. W przypadku języka angielskiego wyniki absolwentów techników uzupełniających 
oraz wyniki absolwentów liceów uzupełniających były bardzo zblizone. 

Warto pamiętać o znacznym zróżnicowaniu liczby osób przystępujących do egzaminu 
z poszczególnych języków w różnych typach szkół (zwłaszcza na poziomie rozszerzonym). 
Dla przykładu w technikach uzupełniających  do egzaminu z języka niemieckiegona poziomie 
rozszerzonym przystąpiło 2 osoby, a z języka angielskiego ponad 8000 osób. Dlatego też 
na wykresach zamieszczonych w raporcie uwzględnione zostały tylko te typy szkół, w których 
do egzaminu z danego języka przystąpiło w całym kraju więcej niż 10 zdających.  
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MOCNE I SŁABE STRONY 
Analiza umiejętności sprawdzanych w arkuszach egzaminacyjnych pozwala wyciągnąć następujące 
wnioski na temat czynników stanowiących o szczególnym poziomie łatwości lub trudności zadań 
dla populacji maturzystów przystępujących do egzaminu w 2013 roku.  

Analiza wyników egzaminu z języków obcych na poziomie podstawowym wskazuje, że 
absolwenci przystępujący do egzaminu z poszczególnych języków w porównywalnym stopniu 
opanowali umiejętności sprawdzane w poszczególnych częściach arkusza egzaminacyjnego. Wyjątek 
stanowiły zadania sprawdzającerozumienie tekstów pisanych w języku niemieckim oraz zadania 
sprawdzające rozumienie tekstów słuchanych w języku francuskim, które okazały się dla zdających 
wyraźnie trudniejsze niż pozostałe części arkusza egzaminacyjnego z danego języka. 

 
Najmniej trudności sprawiło maturzystom przystępującym do egzaminu na poziomie podstawowym: 
 wykonanie zadań typu prawda/fałsz w części sprawdzającej rozumienie tekstów słuchanych 

(z wyjątkiem języka niemieckiego, w którym tego typu zadanie okazało się najtrudniejsze)  
 wykonanie zadań sprawdzających umiejętność określania głównej myśli poszczególnych części 

tekstu w zadaniach na rozumienie pisanego tekstu (wyjątkiem jest język rosyjski, w którym zadanie 
sprawdzające tę umiejętność okazało się stosunkowo trudne dla zdających) 

 komunikatywne przekazanie większości informacji z polecenia w zadaniach na tworzenie 
wypowiedzi pisemnej zwłaszcza w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim; 
w przypadku języka angielskiego i rosyjskiego uczniowie uzyskali nieco niższe wyniki. 

 świadome stosowanie poszczególnych elementów formy, tj. zwrotów rozpoczynających oraz 
kończących list, podział listu na trzy części, tj. wstęp, rozwinięcie, zakończenie. 

 
Najwięcej trudności sprawiło zdającym: 
 wykonanie zadań wyboru wielokrotnego sprawdzających umiejętność selekcjonowania informacji 

w tekstach słuchanych i pisanych. 
 rozwiązanie zadań, w których udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało połączenia informacji 

z różnych części tekstu 
 napisanie poprawnego i zróżnicowanego leksykalnie tekstu w zadaniu 8. W przypadku wszystkich 

języków wskaźnik łatwości jest znacznie niższy w kryterium poprawności językowej i bogactwa 
językowego niż w pozostałych kryteriach (treść i forma). Szczególnie widoczna różnica występuje 
w przypadku poprawności językowej z języka rosyjskiego i języka niemieckiego (w tych dwóch 
językach dotyczy to także zadania 7.).  

 
Analiza wyników egzaminu z języków obcych na poziomie rozszerzonym wskazuje, że absolwenci 
przystępujący do egzaminu z poszczególnych języków w porównywalnym stopniu opanowali 
umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia pisanego tekstu oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej, 
chociaż w przypadku trzech języków (angielski, niemiecki, hiszpański) wyraźnie słabiej opanowaną 
umiejętnością jest rozumienie pisanego tekstu. Natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu 
z języka rosyjskiego słabsze wyniki uzyskali za zadania sprawdzające umiejętność tworzenia 
wypowiedzi pisemnej.Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej trudności przysporzyły zdającym 
zadania na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych. 
 
Najmniej trudności sprawiło zdającym: 
 wykonanie zadań wyboru wielokrotnego sprawdzających umiejętność selekcjonowania informacji 

w tekście pisanym (zwłaszcza w przypadku języka angielskiego) oraz w tekście słuchanym 
(zwłaszcza w przypadku języka rosyjskiego) 

 uzupełnienie tekstu brakującymi zdaniami w części sprawdzającej umiejętność rozumienia 
pisanego tekstu (w przypadku języka rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego) 

 napisanie wypracowania w pełni zgodnego z wybranym tematem  
 stworzenie spójnej i logicznej wypowiedzi pisemnej z zachowaniem proporcjonalnego układu 

tekstu, w ramach określonego limitu słów. 
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Najwięcej trudności sprawiło zdającym:  
 uzupełnienie tekstu brakującymi zdaniami w części sprawdzającej umiejętność rozumienia 

pisanego tekstu(w przypadku języka angielskiego i języka niemieckiego). Umiejętność 
rozpoznawania związków w tekście okazała się dla tych dwóch grup zdających trudniejsza niż 
selekcjonowanie informacji w zadaniach wyboru wielokrotnego. 

 wykonanie zadań sprawdzających umiejętność rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-
gramatycznych. Porównanie łatwości zadań wykorzystanych w arkuszach z różnych języków 
obcych wskazuje, że najtrudniejsze dla zdających były zadania wymagające tłumaczenia 
fragmentów zdań oraz transformacje zdań. Wyższe wyniki zdający uzyskali w zadaniach, 
w których należało uzupełnić tekst przekształcając pojedyncze wyrazy (np.słowotwórstwo 
w języku angielskim i hiszpańskim oraz wykorzystanie słów podanych w ramce w odpowiedniej 
formie w języku rosyjskim oraz włoskim) 


