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I. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009  
 

 
Zasady i tryb przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wa-
runków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) 
oraz w dwóch rozporządzeniach z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowa-
nia kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych... (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 19, poz. 166 i 167). 

 
Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego 

Do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 22 kwietnia 2009 r. – część humani-
styczna, 23 kwietnia 2009 r. – część matematyczno-przyrodnicza i 24 kwietnia 2009 r. – 
język obcy, przystąpiło na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (Ta-
bela 1):  

� 42,6 tys. uczniów – część humanistyczna,  
� 42,5 tys. uczniów –część matematyczno-przyrodnicza, 
� 27,0 tys. uczniów – język angielski, 
� 15,1 tys. uczniów – język niemiecki.  
Ponadto 305 uczniów pisało egzamin z języka francuskiego, 11 – z języka hiszpań-

skiego i 102 uczniów z języka rosyjskiego. 
Ze względu na stan zdrowia i przypadki losowe zostało zwolnionych w całym okręgu 

76 uczniów z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz 49 uczniów z ję-
zyka angielskiego i 25 uczniów z języka niemieckiego.  

Dla uczniów przystępujących do egzaminu w 2009 r. przygotowano zestaw standar-
dowy przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową - A1. 

Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisali egzamin w formie dostosowanej do ich 
potrzeb i moŜliwości (Tabela 2).  
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Tabela 1. Liczby uczniów na egzaminie gimnazjalnym 22, 23, 24 kwietnia 2009 r. 

 

Liczba uczniów w tys. 

 cz. humani-
styczna 

cz. matema-
tyczno-

przyrodnicza 

Język an-
gielski 

Język nie-
miecki 

Ogółem 42,6 42,5 27,0 15,1 

- woj. dolnośląskie 31,2 31,2 17,7 13,1 

- woj. opolskie 11,4 11,4 9,3 2,0 

- duŜe miasta 9,9 9,9 7,2 2,5 

- m. Wrocław 5,3 5,3 4,0 1,2 

- m. Opole 1,2 1,2 1,1 0,1 

- średnie miasta 10,8 10,8 6,6 4,2 

- małe miasta 11,9 11,9 7,2 4,6 

- wieś 9,9 9,9 6,0 3,9 

- szkoły publiczne 41,5 41,5 26,2 14,9 

- szkoły niepubliczne 1,1 1,1 0,8 0,2 

* w tym 62 laureatów konkursów w części humanistycznej, 97 – w części matematyczno przyrodniczej, 1 laure-

at konkursu z języka angielskiego i 1 – z języka niemieckiego. 

 
 

Tabela 2. Rodzaje zestawów egzaminacyjnych na egzaminie gimnazjalnym 

 

 Część humani-
styczna 

Część matema-
tyczno-

przyrodnicza 

Język an-
gielski 

Język nie-
miecki 

Ogółem uczniów 43,5 tys. 43,5 tys. 27,4 tys. 15,4 tys. 

w tym prace:     

standardowe (A1) 42,6 tys. 42,5 26,9 tys. 15,1 tys. 

uczniów upośledzonych w stopniu 
lekkim (A8) 800 801 387 294 

uczniów niesłyszących lub słabo sły-
szących (A7) 100 100 77 25 

uczniów słabo widzących 16 p. (A4) 38 38 24 13 

uczniów słabo widzących 24 p. (A5) 10 10 7 3 

uczniów niewidomych (A6) 2 2 2 - 
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II. Część humanistyczna 
 

1. Wyniki 
 
a) opis arkusza standardowego A1 

 
Standardowy arkusz egzaminacyjny A1 został skonstruowany wokół tematu PodróŜ 

niejedno ma imię. Podstawę tworzenia zadań stanowiły spójne z motywem przewodnim 
róŜnorodne teksty kultury (literacki, poetycki, publicystyczny oraz reprodukcja obrazu 
Jana Vermeera Geograf. Zadania rozszerzonej odpowiedzi wymagały napisania podania 
oraz rozprawki. 

W arkuszu zamieszczono 29 zadań, wśród których było 29 zadań zamkniętych i 9 za-
dań wymagających od ucznia udzielenia samodzielnej odpowiedzi.  

Zadania obejmowały obszary standardów przedstawione w tabeli 1.  
 

Tabela 1. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów 

 

Obszar standardów Numery zadań Liczba punktów Waga (w %) 

Czytanie i odbiór tek-
stów kultury 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 
25 50 

Tworzenie własnego 
tekstu 26, 27, 28, 29 25 50 

 
b) ogólne wyniki arkusza standardowego 
 

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu uzyskali w okręgu 62,3% punktów moŜli-
wych do zdobycia. Średni wynik wynosi 31,1 dla całego okręgu. W obu województwach 
uczniowie osiągnęli niemal identyczny średni wynik (tabela 2).  

 

Tabela 2. Ogólne wyniki arkusza standardowego 

 

 Liczba uczniów w tys. Średni wynik w pkt. Średni wynik w % 

Ogółem 42,6 31,1 62,3% 

- woj. dolnośląskie 31,2 31,1 62,3% 

- woj. opolskie 11,4 31,2 62,3% 

- duŜe miasta 9,9 33,4 66,7% 

- m. Wrocław 5,3 34,3 68,6% 

- m. Opole 1,2 34,6 69,2% 

- średnie miasta 10,8 31,1 62,2% 

- małe miasta 1,9 30,1 60,2% 

- wieś 9,9 30,2 60,4% 

- szkoły publiczne 41,5 31,1 62,2% 

- szkoły niepubliczne 1,1 33,4 66,8% 
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NajwyŜsze wyniki uzyskali uczniowie z duŜych miast. RóŜnica między duŜymi 
i a małymi miastami i gimnazjami wiejskimi wynosi 4 punkty i w porównaniu z poprzed-
nim rokiem nie uległa zmianie. NajniŜsze wyniki od 1do 5 pkt uzyskało 35 uczniów, 
a najwyŜsze (50 pkt) – 104 gimnazjalistów. Najczęściej pojawiającym się wynikiem było 
36 pkt (1925 uczniów). Uczniowie ze szkół niepublicznych uzyskali o prawie dwa punkty 
więcej niŜ ich rówieśnicy ze szkól publicznych. 

Rozkład ogólnych wyników humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego w okręgu 
został zaprezentowany na diagramie 1. 

 

Procentowy rozkład wyników za zestaw GH-1-092 
(N=42 551, średni wynik 31,1 pkt)
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Diagram 1. Rozkład ogólnych wyników w okręgu 

 
c) wyniki w obszarach umiejętności 

 
Zadania zamieszczone w arkuszu PodróŜ niejedno ma imię sprawdzały wiadomości 

i umiejętności wpisane w dwa obszary: I obszar - czytanie i odbiór tekstów kultury 
oraz II obszar - tworzenie własnego tekstu. W obszarze czytanie i odbiór tekstów 
kultury wymagano od uczniów opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu: 

� czytania róŜnych tekstów na poziomie dosłownym i przenośnym 
� wyszukiwania informacji w róŜnych tekstach kultury 
� interpretowania tekstów kultury 
� odczytywania intencji nadawcy 
� dostrzegania w odczytywanych tekstach środków wyrazu i określania ich funkcji 
� odnajdywania związków przyczynowo-skutkowych 
� dostrzegania kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury 
 
W obszarze tworzenie własnego tekstu sprawdzano wiadomości i umiejętności 

z zakresu: 
� analizowania, porządkowania i syntetyzowania informacji zawartych w tekstach 

kultury 
� formułowania argumentów uzasadniających własne stanowisko 
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� tworzenia tekstu na zadany temat 
� dokonywania celowych operacji na tekście 
� redagowania tekstu uŜytkowego (podania) 
� redagowania dłuŜszej formy wypowiedzi (rozprawki) 
� tworzenia tekstu spójnego pod względem logicznym i składniowym 
� dostosowywania stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi 
� pisania poprawnego pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym 
Wyniki uczniów w dwóch obszarach umiejętności przedstawiono w tabeli 3. 
 

Tabela 5. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności 

 
 Obszar I Obszar II 

Liczba pkt do uzyskania 25 25 

Ogółem 18,2 72,7% 13,0 51,8% 

- woj. dolnośląskie 18,2 72,8% 12,9 51,7% 

- woj. opolskie 18,1 72,4% 13,0 52,2% 

- duŜe miasta 19,0 76,1% 14,3 57,4% 

- m. Wrocław 19,4 77,8% 14,9 59,5% 

- m. Opole 19,4 77,7% 15,2 60,8% 

- średnie miasta 18,3 73,1% 12,8 51,4% 

- małe miasta 17,8 71,1% 12,3 49,3% 

- wieś 17,7 70,8% 12,5 49,9% 

- szkoły publiczne 18,1 72,6% 12,9 51,7% 

- szkoły niepubliczne 19,3 77,3% 14,1 56,3% 

 
Tradycyjnie znacznie wyŜsze wyniki osiągnęli gimnazjaliści w obszarze czytanie 

i odbiór tekstów kultury (72,7% punktów). Więcej problemów sprawiały im zadania 
z obszaru tworzenie własnego tekstu (51,8% punktów). Najlepiej w obu obszarach 
wypadli uczniowie z duŜych miast (średni wynik 19 pkt za obszar i na 25 punktów moŜli-
wych do uzyskania oraz 14,3 pkt za II obszar na 25 punktów moŜliwych do uzyskania). 
RóŜnica między ich wynikami a osiągnięciami gimnazjalistów z gimnazjów wiejskich i 
z małych miast wynosi około 1,5 punktu w obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury 
oraz około dwóch punktów w obszarze tworzenie własnego tekstu. Uczniowie ze szkół 
niepublicznych osiągnęli wyniki o ponad 1 pkt wyŜsze niŜ ich rówieśnicy ze szkół publicz-
nych.  

 
d) łatwości zadań 
 

Wskaźnik łatwości zadania to stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie 
danego zadania przez wszystkich uczniów (przystępujących do egzaminu) do maksymal-
nej liczby punktów, jakie mogli uzyskać. Im zadanie dla uczniów trudniejsze, tym niŜszy 
współczynnik łatwości.  

W tabeli 4. przedstawiono zadania tegorocznego zestawu egzaminacyjnego według 
stopnia łatwości. 
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Tabela 4. Łatwość zadań arkusza PodróŜ niejedno ma imię 

 

Wskaźnik 
łatwości 

bardzo trudne 
0,00 – 0,19 

trudne  
0,20 – 0,49 

umiarkowanie trudne 
0,50 – 0,69 

łatwe 
0,70 – 0,89 

bardzo łatwe 
0,90 – 1,00 

Liczba  
zadań  2 12 9 6 

Numery za-
dań  16, 24 

5, 9, 13, 14, 15, 17 
19, 22, 25, 26, 28, 

29 

4, 7, 8, 10, 
11, 12, 18, 
20, 27 

1, 2, 3, 6, 
21, 23 

 
Większość zadań okazała się dla uczniów łatwa – 15 zadań łatwych i bardzo łatwych. 

Dominują wśród nich zadania zamknięte (numery zadań od 1 do 20). Tylko trzy zadania 
otwarte (21, 23, 27) nie sprawiły gimnazjalistom większych trudności. Pozostałe z nich 
(zadania 22, 25, 26, 28, 29) były umiarkowanie trudne. Wśród zadań trudnych znalazły 
się dwa zadania - jedno zadanie zamknięte sprawdzające wiedzę z historii oraz jedno za-
danie otwarte dotyczące wiedzy teoretycznoliterackiej. Łatwości wszystkich zadań huma-
nistycznej części egzaminu gimnazjalnego przedstawia tabela 5. W zadaniach otwartych, 
w których punktowano kilka czynności, podano łatwość kaŜdej z nich. 

 
Tabela 5. Łatwości zadań arkusza PodróŜ niejedno ma imię 

 

Numer 
zadania 

Nazwa sprawdzanej umiejętności 
(z numerem standardu) 

Uczeń: 

Nazwa sprawdzanej czynności  
 

Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Łatwość za-
dania 

I. Czytanie i odbiór tekstów kultury 

1. czyta teksty kultury na poziomie 
dosłownym (1) 

określa rolę ksiąŜek w Ŝyciu bo-
hatera tekstu 1 0,92 

2. wyszukuje informacje zawarte 
w róŜnych tekstach kultury (3) 

wyszukuje w tekście informację 
na temat wykształcenia jego bo-
hatera  

1 0,97 

3. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(2) 

interpretuje wypowiedzi bohate-
ra tekstu w celu określenia zna-
czenia wypraw  

1 0,91 

4. czyta teksty kultury na poziomie 
przenośnym (1) 

odczytuje przenośny sens wyra-
Ŝenia w kontekście wypowiedzi 
bohatera tekstu 

1 0,86 

5. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(2) 

rozpoznaje maksymę sformuło-
waną przez bohatera tekstu  1 0,54 

6. wyszukuje informacje zawarte 
w róŜnych tekstach kultury (3) 

wskazuje centralny element ob-
razu 1 0,96 

7. wyszukuje informacje zawarte 
w róŜnych tekstach kultury (3) 

wskazuje elementy wydobywane 
na obrazie za pomocą światła  1 0,87 

8. interpretuje teksty kultury (2) rozpoznaje stan emocjonalny, 
w jakim znajduje się postać 
przedstawiona na obrazie 

1 0,86 

9. dostrzega i analizuje kontekst 
plastyczny niezbędny do interpre-
tacji tekstu kultury (6) 

rozpoznaje rodzaj malarstwa  
1 0,60 

10. dostrzega środki wyrazu typowe 
dla tekstów poetyckich (4) 

rozpoznaje w tekście wyrazy 
wskazujące na podmiot liryczny 
wiersza 

1 0,74 
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wiersza 

11. interpretuje teksty kultury, uwz-
ględniając intencje nadawcy (2) 

określa stan emocjonalny pod-
miotu lirycznego 1 0,75 

12. interpretuje teksty kultury, uwz-
ględniając intencje nadawcy (2) 

określa stan emocjonalny pod-
miotu lirycznego 1 0,85 

13. dostrzega środki wyrazu typowe 
dla tekstów poetyckich (4) 

określa środki poetyckie wystę-
pujące we fragmencie wiersza 1 0,63 

14. dostrzega w odczytywanych tek-
stach środki wyrazu i określa ich 
funkcję (4) 

wskazuje środek słuŜący wyra-
Ŝeniu podanej intencji wypowie-
dzi 

1 0,56 

15. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(2) 

odczytuje intencje autora tekstu 
(rozpoznaje główną myśl tekstu) 1 0,65 

16. dostrzega i analizuje kontekst hi-
storyczny niezbędny do interpre-
tacji tekstu kultury (6) 

przywołuje kontekst historyczny 
– wskazuje datę podanego wy-
darzenia  

1 0,40 

17. odczytuje teksty kultury na po-
ziomie dosłownym i przenośnym 
(1) 

odczytuje znaczenie określenia 
w kontekście tekstu 1 0,52 

18. odczytuje teksty kultury na po-
ziomie dosłownym i przenośnym 
(1) 

odnajduje cel marzeń i dąŜeń 
zbiorowości opisanej w tekście 1 0,74 

19. odnajduje i interpretuje związki 
przyczynowo-skutkowe (5) 

wskazuje szereg wydarzeń upo-
rządkowanych z zachowaniem 
związków przyczynowo-
skutkowych  

1 0,63 

20. dostrzega w odczytywanych tek-
stach środki wyrazu i określa ich 
funkcję (4) 

klasyfikuje tekst ze względu na 
jego funkcję 1 0,71 

21. wyszukuje informacje zawarte 
w róŜnych tekstach kultury (3) 

wyszukuje informacje na temat 
pragnień bohaterów 1 0,94 

22. wyszukuje informacje zawarte 
w róŜnych tekstach kultury (3) 

wyszukuje informacje na temat 
celu działania podanej instytucji 1 0,69 

23. wyszukuje informacje zawarte 
w róŜnych tekstach kultury (3) 

wyszukuje informacje na temat 
działań podjętych przez bohate-
rów tekstu 

1 0,95 

24. dostrzega w odczytywanych tek-
stach środki wyrazu i określa ich 
funkcję (4) 

określa rodzaj narracji  
1 0,36 

25. dostrzega w odczytywanych tek-
stach środki wyrazu i określa ich 
funkcję (4) 

wskazuje akapit, w którym jest 
najwięcej elementów sprawoz-
dania 

1 0,56 

II. Tworzenie własnego tekstu 

26. dokonuje celowych operacji na 
tekście :przekształca stylistycznie 
(7) 

przekształca wypowiedzenie tak, 
by uniknąć potocznych sformu-
łowań 

1 0,55 

tworzy tekst o charakterze infor-
macyjnym, dostosowany do sy-
tuacji komunikacyjnej (3) 

buduje wypowiedź w formie pla-
nu 1 0,77 

27. 

zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu, tworzy tekst na zadany 
temat, spójny pod względem lo-
gicznym i składniowym (4) 

tworzy tekst spójny, logicznie 
uporządkowany  

1 0,80 

0,77 
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 zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu, tworzy tekst na zadany 
temat, spójny pod względem lo-
gicznym i składniowym (4) 

buduje wypowiedź w formie 
równowaŜników zdań 

1 0,79 

 

tworzy tekst o charakterze per-
swazyjnym, dostosowany do sy-
tuacji komunikacyjnej (3) 

formułuje prośbę 
1 0,82 

Formułuje argumenty uzasadnia-
jące stanowisko własne (5) 

uzasadnia swoją prośbę, celowo 
dobierając informacje 1 0,53 

zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu (4) 

zachowuje formalne wyróŜniki 
podania  1 0,45 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem stylistycznym (1) 

dostosowuje styl do formy wy-
powiedzi poprzez posługiwanie 
się zwrotami charakterystycz-
nymi dla podania 

1 0,78 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem językowym (1) 

pisze poprawnie pod względem 
językowym 1 0,39 

28. 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem językowym (1) 

przestrzega zasad ortografii i in-
terpunkcji 1 0,26 

0,54 

tworzy tekst na zadany temat (4)  redaguje rozprawkę poprawną 
pod względem treści, kompozy-
cji, języka, stylu i zapisu, tzn.: 
przywołuje tezę i ustosunkowuje 
się do niej, wskazując róŜne 
aspekty podróŜy 

1 0,74 

formułuje argumenty uzasadnia-
jące stanowisko własne (5)  

przywołuje przykład z arkusza 
w funkcji argumentacyjnej  1 0,61 

formułuje argumenty uzasadnia-
jące stanowisko własne (5) 

przywołuje przykłady spoza ar-
kusza (z literatury lub historii, 
ewentualnie z obu tych dziedzin) 
w funkcji argumentacyjnej 

2 0,50 

wyciąga wnioski (9) podsumowuje rozwaŜania 1 0,57 

0,60 

zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu (4) 

zachowuje trójdzielność wypo-
wiedzi – wyróŜnia treściowe czę-
ści wypowiedzi, zgodne ze wska-
zaną formą 

1 0,71 

zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu (4) 

stosuje graficzną segmentację 
tekstu  1 0,73 

tworzy tekst na zadany temat, 
spójny pod względem logicznym 
i składniowym (4) 

redaguje tekst spójny pod 
względem logicznym i składnio-
wym 

1 0,71 

0,72 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem językowym (1) 

pisze poprawnie pod względem 
językowym 3 0,16 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem stylistycznym (1) 

dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji komunikacyjnej 1 0,70 

0,43 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem językowym (1) 

przestrzega zasad ortografii  
2 0,22 

29. 

buduje wypowiedzi poprawne pod 
względem językowym (1) 

przestrzega zasad interpunkcji 
1 0,20 

0,21 

0,53 
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2. O języku naszych gimnazjalistów 
Nie mieszka się w kraju, mieszka się w języku 

Emile Michel Cioran 
 

Jak „ mieszka w języku”, czyli w jakim stopniu zna zasady poprawnego wysławiania 
się i jak wyraŜa siebie poprzez język ojczysty, współczesny szesnastolatek kończący edu-
kację w gimnazjum? 

Odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić wyniki humanistycznej części egzaminu. 
Kompetencje językowe gimnazjalistów są bowiem jedną z najwaŜniejszych umiejętności 
sprawdzanych w kaŜdym arkuszu egzaminacyjnym. JuŜ w poprzednich latach stopień 
opanowania wiadomości i umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem ojczy-
stym przez uczniów wzbudzał niepokój, czego wyrazem były spostrzeŜenia i wnioski for-
mułowane w sprawozdaniach po kolejnych egzaminach. Powtarzająca się od lat sytuacja 
skłoniła do szczegółowej analizy wyników uczniów, które odnosiły się do zadań sprawdza-
jących (nawet w obrębie jednego wielopunktowego zadania) róŜne kategorie umiejętności 
językowych tegorocznych absolwentów gimnazjów. Badane umiejętności unaoczniają za-
pisy w kartotece: 

 
Numer za-

dania 
/kryterium 

Nazwa sprawdzanej umiejętno-
ści (z numerem standardu) Nazwa sprawdzanej czynności 

Typ 
zada-
nia 

Punk-
tacja 

Czytanie i odbiór tekstów kultury 

4. czyta teksty kultury na pozio-
mie przenośnym I/1 

odczytuje przenośny sens wyraŜenia 
w kontekście wypowiedzi bohatera 
tekstu 

WW 1 

14. dostrzega w odczytywanych 
tekstach środki wyrazu i określa 
ich funkcję I/4 

wskazuje środek słuŜący wyraŜeniu 
podanej intencji wypowiedzi 

WW 1 

10. dostrzega środki wyrazu typo-
we dla tekstów poetyckich I/4 

rozpoznaje w tekście wyrazy wskazu-
jące na podmiot liryczny wiersza 

WW 1 

20 dostrzega w odczytywanych 
tekstach środki wyrazu i określa 
ich funkcję I/4 

klasyfikuje tekst ze względu na jego 
funkcję 

WW 1 

24. dostrzega w odczytywanych 
tekstach środki wyrazu i określa 
ich funkcję I/4 

określa rodzaj narracji  KO 1 

25. dostrzega w odczytywanych 
tekstach środki wyrazu i określa 
ich funkcję I/4 

wskazuje akapit, w którym jest naj-
więcej elementów sprawozdania 

KO 1 

Tworzenie własnego tekstu 

26. dokonuje celowych operacji na 
tekście: przekształca stylistycz-
nie II/7 

przekształca wypowiedzenie tak, by 
uniknąć potocznych sformułowań 

KO 1 

27.  
(kryt. 3) 

zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu, tworzy tekst na zadany 
temat, spójny pod względem 
logicznym i składniowym II/4 

buduje wypowiedź w formie równo-
waŜników zdań 

KO 1 

28.  
(kryt. 4) 

buduje wypowiedzi poprawne 
pod względem stylistycznym 
II/1 

dostosowuje styl do formy wypowiedzi 
poprzez posługiwanie się zwrotami 
charakterystycznymi dla podania 

KO 1 

28.  
(kryt. 5) 

buduje wypowiedzi poprawne 
pod względem językowym II/1 

pisze poprawnie pod względem języ-
kowym 

KO 1 
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(kryt. 5) pod względem językowym II/1 kowym 

29. 
(kryt. 8) 

buduje wypowiedzi poprawne 
pod względem językowym II/1 

pisze poprawnie pod względem języ-
kowym 

KO 3 

29. 
(kryt. 9) 

buduje wypowiedzi poprawne 
pod względem stylistycznym 
II/1 

dostosowuje styl wypowiedzi do sytu-
acji komunikacyjnej 

KO 1 

 
Arkusz PodróŜ niejedno ma imię stworzył okazję do zbadania kilkunastu umiejętności 

słuŜących sprawnemu posługiwaniu się językiem ojczystym. Sprawdzały je zadania, za 
które moŜna było otrzymać 14 punktów, co stanowiło 28% punktów moŜliwych do uzy-
skania w humanistycznej części egzaminu. Analizie poddano wyniki za zadania z zakresu 
języka, natomiast nie brano pod uwagę opanowania ortografii. Wśród 10. zadań, spraw-
dzających umiejętności językowe uczniów, są 4 zamknięte i 6 otwartych, w tym 2 rozsze-
rzonej odpowiedzi. Analizowane zadania moŜna podzielić na dwie grupy. Do pierwszej 
z nich naleŜy 6 zadań (2 zadania zamknięte i 4 otwarte) bezpośrednio sprawdzających 
wiedzę z gramatyki i sprawność językową uczniów, do drugiej - 4 zadania (2 zamknięte 
i 2 otwarte) wymagające od gimnazjalistów pośrednio posłuŜenia się wiedzą o języku do 
udzielenia odpowiedzi na pytania z teorii literatury. Łatwości analizowanych zadań przed-
stawia poniŜszy diagram: 
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Diagram 2. Łatwość zadań sprawdzających kompetencje językowe 

 
 
Co wynika z analizy diagramu? Uczniowie przystępujący do egzaminu w 2009 roku 

dość dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi (4, 10, 14, 20). Za te zadania 
66,8% uczniów przyznano od 3. do 4. punktów, a 0 pkt otrzymało tylko 2,4% uczestni-
czących w egzaminie. Więcej kłopotów sprawiły im zadania otwarte. Tylko 9,76% gimna-
zjalistów otrzymało za nie maksymalną punktację (10 pkt). Wyniki analizowanych zadań 
otwartych znajdują odzwierciedlenie w diagramie 3.  
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Diagram 3. Procentowy rozkład wyników uczniów za tworzenie własnego tekstu 
 
Jak moŜna zauwaŜyć, niewielka grupa uczniów otrzymała najwyŜsze wyniki (24 i 25 

pkt) za umiejętności wpisane w obszar standardów tworzenie własnego tekstu. Nato-
miast znacznie więcej było takich uczniów, którzy uzyskali niską punktację od 0 do 9 
punktów.  

„Zamieszkanie w języku” zatem dla wielu gimnazjalistów uczestniczących 
w egzaminie okazało się trudne w realizacji. Na podstawie ich odpowiedzi do analizowa-
nych zadań moŜna dość precyzyjnie wskazać przyczynę popełnianych błędów i ocenić 
skalę zaniedbań w poprawnym posługiwaniu się językiem.  

 
a) analiza odpowiedzi do zadań bezpośrednio badających kompetencje  
językowe 

 
Zadanie 4.  
WyraŜenie białe plamy w kontekście wypowiedzi Marka Kamińskiego oznacza  

A. nieznane fakty z przeszłości. 
B. miejsca wiecznego śniegu. 
C. bezkresną, niezmierzoną przestrzeń. 
D. nowe, niezbadane jeszcze miejsca. 
 
Od ucznia wymagano odczytania przenośnego sensu wyraŜenia „białe plamy”. Aby 

dokonać wyboru poprawnej odpowiedzi (D), musiał on uwzględnić wymowę całego zdania 
wypowiedzianego przez Marka Kamińskiego. Zadanie okazało się łatwe, ale dla 14% 
uczniów atrakcyjne były równieŜ pozostałe dystraktory, co dowodzi, Ŝe część gimnazjali-
stów nie rozumiała roli kontekstu w odczytywaniu sensu wyraŜeń o charakterze przeno-
śnym. 

 
Zadanie 14.  
O tym, Ŝe wiersz ma charakter prośby, świadczy wielokrotne uŜycie  

A. bezokoliczników. 
B. imiesłowów. 
C. trybu przypuszczającego czasowników. 
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D. trybu rozkazującego czasowników. 
 
Zadanie sprawdzało wiedzę gramatyczną dotyczącą odmiany czasownika. Uczeń po-

winien rozpoznać w tekście tryb rozkazujący czasownika, który został w wierszu celowo 
zastosowany dla wyraŜenia prośby. Jedynie 56% piszących udzieliło poprawnej odpowie-
dzi. Około 20% gimnazjalistów dostrzegło w utworze tryb przypuszczający, a inni wska-
zywali bezokoliczniki lub imiesłowy. Wynika stąd wniosek, Ŝe wiadomości na temat od-
miany części mowy nie były dostatecznie przyswojone i utrwalone w trakcie trzyletniej 
edukacji. Pod tym względem „zamieszkanie w języku” nie stało się udziałem prawie po-
łowy gimnazjalistów przystępujących do egzaminu.  
 
Zadanie 26.  
Przekształć podane wypowiedzenia tak, by uniknąć występujących w nich po-
tocznych sformułowań. 
Marcin [...] wkuwał jak wściekły angielskie słówka. Nie zrobi z siebie głupka 

przed Angolami. 

 
Od ucznia oczekiwano umiejętności rozpoznania czterech wyraŜeń potocznych we 

fragmencie tekstu i zastąpienia ich wyraŜeniami literackimi. Niewiele ponad 50% piszą-
cych potrafiło poprawnie przekształcić wskazane wypowiedzenia. Pozostali albo wcale go 
nie przekształcali lub tylko częściowo realizowali polecenie, zamieniając najwyŜej dwa 
wyrazy. Niektórzy zastępowali potoczne sformułowania innymi wyrazami o podobnym 
charakterze. Zdarzały się teŜ takie przekształcenia, które odbiegały treścią od wypowiedzi 
zawartych w poleceniu. Oznacza to, Ŝe przyczyną niepoprawnych przekształceń był z jed-
nej strony brak wiadomości na temat charakterystycznych cech stylu potocznego 
i literackiego, z drugiej zaś niezrozumienie sensu podanych sformułowań potocznych, 
a takŜe niemoŜność znalezienia w swoim zasobie słownictwa adekwatnych wyrazów 
o charakterze literackim oddających sens wyraŜeń potocznych. Realizacje uczniowskie 
stanowią ilustrację tych problemów: 

 
Przykład 1.  
Uczeń nie przekształcił wyraŜenia jak wściekły. Pominął je. 

 
Przykład 2.  
Nie zostały przekształcone dwa potoczne sformułowania jak wściekły i nie zrobi z siebie 
głupka. 
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Przykład 3.  
WyraŜenie jak wściekły zostało pominięte. Wyrazów potocznych wkuwał i Angolami nie 
zastąpiono odpowiednikami literackimi. WyraŜenie nie zrobi z siebie głupka przekształco-
no, wprowadzając inne o charakterze potocznym. 

 
Przykład 4.  
Uczeń pominął wyraŜenie jak wściekły. Zamienił wyraŜenie nie zrobi z siebie głupka na 
inne o charakterze potocznym o silniejszym zabarwieniu emocjonalnym – zrobić z siebie 
durnego. Nie przekształcił wyrazu Angolami. 

 
 
Przykład 5. 
Wyraz powoli nie oddaje sensu wyraŜenia jak wściekły. Uczeń co prawda podał literacki 
odpowiednik wyrazu Angolami, ale wypowiedź Nie miał Ŝadnych problemów nie wyraŜa 
sensu sformułowania Nie zrobi z siebie głupka. 

 
Wyraźnie widać, Ŝe gimnazjaliści nie potrafili podać literackich odpowiedników sformuło-
wań jak wściekły oraz nie zrobi z siebie głupka. Mniej kłopotów sprawiało im zastępowa-
nie pojedynczych wyrazów wkuwał i Angolami. 
 
Zadanie 27  
Na podstawie tekstu IV odtwórz program wycieczki Karoliny i Marcina. 
 
Kryterium3 
Uczeń otrzymuje punkt za sformułowanie punktów planu w formie równowaŜni-
ków zdań.  

 
Zapisanie programu wycieczki w postaci planu wymagało zastosowania krótkich zdań bez 
orzeczenia. Uczeń powinien wiedzieć, Ŝe taki rodzaj wypowiedzi jest konieczny w zapisie 
punktowym. Okazało się Ŝe znaczna większość gimnazjalistów nie miała Ŝadnych proble-
mów z konstruowaniem równowaŜników zdania. Jedynie około 20% z nich nie umiało po-
prawnie wykonać tego zadania. Stosowali oni niekonsekwentny zapis, wprowadzając do 
planu obok równowaŜników równieŜ zdania pojedyncze lub złoŜone. Ta grupa uczniów nie 
potrafiła układać i rozróŜniać róŜnych rodzajów zdań, co ilustrują przykłady: 
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Przykład 1.  
Uczeń nie stosuje równowaŜnika zdania w 1. i 4. punkcie. 

 
 

Przykład 2.  
Zamiast równowaŜników zdania w planie pojawia się zdanie podrzędnie złoŜone zapisane 
jako kolejne punkty. 

 
 

Przykład 3.  
W 1. punkcie występuje równowaŜnik zdania, a w 2. zdanie współrzędnie złoŜone. 

 
 
Zadanie 28.  
W imieniu samorządu szkolnego napisz podanie do dyrektora gimnazjum 
z prośbą o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji 
Dziecięca Fantazja. 
  
Kryterium 4. 
 
tworzenie 
własnego 
tekstu 

budowanie wypowiedzi po-
prawnej pod względem styli-
stycznym II/1 

dostosowanie stylu do formy 
wypowiedzi poprzez posługiwa-
nie się zwrotami charaktery-
stycznymi dla podania 

1 pkt 

 
Uczeń otrzymuje punkt, jeśli konsekwentnie posługiwał się stylem urzędowym. 
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W zadaniu 28. oceniano między innymi umiejętność wypowiadania się w formie uŜyt-
kowej wymagającej zastosowania stylu urzędowego. Zakładano, Ŝe uczeń powinien uŜyć 
kilku zwrotów o charakterze oficjalnym typu: zwracam się z prośbą, prosimy 
o pozwolenie, proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby, z powaŜaniem, z wyrazami sza-
cunku itp. Uczniowie nie mieli problemów z przywołaniem odpowiednich zwrotów i tylko 
około 20% stosowało w podaniu zdrobnienia lub wyraŜenia nieoficjalne. Zostały one pod-
kreślone w podanych przykładach, np.: 
Chcielibyśmy, aby ich marzenia zostały spełnione oraz aby na ich buziach zawitał 
uśmiech. 
Droga Pani Dyrektor, cała klasa wpadła na genialny pomysł pomóc niepełnosprawnym lu-
dziom w spełnieniu ich marzeń Ŝyciowych. 
Prosimy, Ŝeby pani przemyślała tą prośbę i jak najszybciej dała nam znać. 
UwaŜamy, Ŝe nie ma nic piękniejszego nad spełnianie marzeń tych małych istotek. 
 
Zadanie 28.  
W imieniu samorządu szkolnego napisz podanie do dyrektora gimnazjum 
z prośbą o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji 
Dziecięca Fantazja.  

 
Kryterium 5.  
 

tworzenie 
własnego 
tekstu 

budowanie wypowiedzi popraw-
nej pod względem językowym 
II/1 

pisanie poprawne pod względem 
językowym 1 pkt 

 
Uczeń otrzymuje punkt za przestrzeganie poprawności językowej (dopuszczalny 
1 błąd). 

W podaniu jako formie uŜytkowej tradycjonalnie była oceniania poprawność języko-
wa. Uczniowie nawet w tak krótkiej wypowiedzi popełnili sporo błędów, które zaznaczono 
we wszystkich kolejnych przykładach. Przede wszystkim były to błędy składniowe wy-
nikające z:  

• niedostrzegania granicy zdania,  
Drogi dyrektorze gimnazjum. Wraz z całym samorządem szkolnym. Proszę 
o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dziecięca Fanta-
zja. 

• powtarzania tych samych konstrukcji składniowych,  
Chcemy przeprowadzić takom zbiórkę, poniewaŜ fundacja potrzebuje, poniewaŜ 
pomagają chorym dzieciom. I potrzebują pieniędzy na chore dzieci i my jako sa-
morząd szkolny chcemy przeprowadzić zbiórkę w szkole. 

• pomijania części zdania  
…poniewaŜ fundacja potrzebuje, poniewaŜ pomagają chorym dzieciom. 

• nieprawidłowych konstrukcji z przyimkiem.  
Dla dzieci chorych lub niepełnosprawnych ta fundacja moŜe pomóc odkryć im no-
we miejsca i poznać ciekawych ludzi. 
Proszę o uprzejmą prośbę o zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dziecięca Fanta-
zja. 
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błędy formalnie fleksyjne, ale funkcjonalnie składniowe: 
fundacja… pomagają chorym dzieciom 

 
błędy leksykalne: 

Warto by było wspomóc ich dobroduszną akcję w celu usprawnienia tej organizacji  
Odnoszę się do pani z prośbą. 
Jako przedstawicielka grona naszych uczniów pragnę osiągnąć cel, zarazić pana 
podjętym przez nas przedsięwzięciem. 
Pozytywne przemyślenie mojej prośby. 
Po sumowaniu pieniędzy przelejemy je na konto fundacji. 

błędy stylistyczne:  
zwroty typowe dla listu: 
Z całego serca serdecznie dziękuję. 
Drogi Panie Dyrektorze. 

 
Zadanie 29.  
Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka... – podróŜ niejedno 

ma imię. 

Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu 
z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie 
z obu tych dziedzin. 
 

Kryterium 8.  
 

tworzenie 
własnego 
tekstu 

tworzenie wypowiedzi popraw-
nej pod względem językowym 
II/1 

pisanie poprawne pod wzglę-
dem językowym 3 pkt 

 
Uczeń otrzymuje punkt za przestrzeganie poprawności językowej (dopusz-

czalne trzy błędy): 
4 bł. – 2 pkt 
5 bł. – 1 pkt 
6 bł. – 0 pkt 
 
Nieporadność językowa uczniów jest szczególnie widoczna w dłuŜszej formie wypo-

wiedzi, która wymaga zastosowania przede wszystkim urozmaiconego i poprawnego 
słownictwa oraz wielu konstrukcji składniowych. Rzadko pojawiają się prace, w których 
uczniowie popełnili mniej niŜ 4 błędy językowe, co pozwalało im otrzymać trzy punkty za 
umiejętność poprawnego formułowania swoich myśli. Najczęściej uzyskiwali 0 lub 1 pkt, 
gdyŜ w ich pracach wystąpiły liczne uchybienia, nawet w obrębie jednego zdania, które 
w róŜnym stopniu zakłóciły komunikatywność wypowiedzi. NaleŜały do nich: 
błędy składniowe  

Wielu uczniów miało duŜe problemy ze składnią, co przejawiało się w pomijaniu nie-
których części zdania, a takŜe stosowaniu szyku przestawnego. Niepokojące było równieŜ 
lekcewaŜenie granicy wypowiedzenia i w związku z tym niepoprawne wprowadzanie zda-
nia podrzędnego w zdanie złoŜone oraz błędne stosowanie imiesłowowego równowaŜnika 
zdania, np.: 
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1. W wywiadzie z Markiem Kamińskim osobą pytającą w tym przykładzie Anna Ibisz 
pytając podróŜnika czy „ podróŜowanie jest tylko pasją”. 

2. W dalszej pracy udowodnię argumentami iŜ nie ma jedno imię sama podróŜ. 
3. Ten człowiek potwierdza nam słowa podróŜy, która ma niejedno imię, a przykład 

ten moŜe być sytuacją z Ŝycia wziętą, która jest namiastką pragnień XXI wieku.  
4. W następnym argumencie przedstawię czasy staroŜytne w których barbarzyńcy 

wędrowali po osadach i grabili je w celu wzbogacenia się lub piraci którzy pływali 
po morzach i oceanach i grabili inne statki, teŜ jest to rodzaj podróŜy, bo musieli 
wyruszyć z miejsca, które zamieszkali. 

5. Stanisław nauczył się odpowiedzialności. Jak tak równieŜ w Ŝyciu. 
błędy frazeologiczne 

PrzewaŜnie były one wynikiem nieznajomości stałych wyraŜeń i zwrotów w pol–
szczyźnie. Uczniowie często tworzyli nowe, niepoprawne połączenia wyrazowe, np.: 

1. Są to ludzie, do których strach nie ma prawa dojść. 
2. On po kilku tygodniach zjawia się w porcie robi wielkie zadowolenie w chłopcu 

i tamtejszych rybakach, 
3. W utworze Hemingwaya pt. ”Stary człowiek i morze” jest przedstawiony starszy 

Pan który z wybranego losu musiał podróŜować zawsze po nieznanym. 
4. Według mnie podróŜ jest niezbędną rzeczą potrzebną człowiekowi. 

błędy leksykalne 
Ten rodzaj błędów pojawiał się bardzo często i wynikał z nieznajomości znaczenia 

stosowanych, niekiedy podobnych do siebie wyrazów, co prowadziło do niezamierzonych 
humorystycznych efektów, np.: 

1. Jednak ta ostatnia charakteryzuje się brakiem celu, wyróŜnia się od innych.  
2. Ludzie, których fascynują wyprawy, często wybiegają poza granice kraju. 
3. Nie przybliŜę ich jednak z podróŜami współczesnego człowieczeństwa. 
4. Główny bohater przez ponad dziesięć lat powraca do swego domu, po drodze 

zmierzając się z wieloma przeciwnościami,  
5. UwaŜam równieŜ, Ŝe naprawdę warto odbywać róŜne podróŜe, bo mogą one nie-

samowicie zabarwić naszą tkliwą egzystencję. 
6. Ale w 1941 roku między Sowietami, a Hitlerami wybucha konflikt. 
7. Jego ogromna tęsknota jest powodem wypadku statku. 
8. Istnieją róŜne rodzaje podróŜy, z którymi się zmagamy. 
9. Wiele ludzi utrzymuje się z opublikowania swoich przygód, np. w telewizji, radiu. 
10. Przykładem takiej wędrówki był Skawiński. 
11. Jest to bardzo interesujący temat do rozpatrzenia. 
12. Umiarkowany klimat pomagał sadzić poŜywne rośliny i gdy dorosły, skonsumo-

wać je. 
błędy fleksyjne 

Usterki wynikające z odmiany wyrazów w rodzaju Owy człowiek tuła się po bezludnej 
wyspie występowały sporadycznie i nie wpłynęły w znaczący sposób na ocenę językowych 
umiejętności gimnazjalistów. Częściej pojawiały się błędy formalnie fleksyjne a funkcjo-
nalnie składniowe polegające na niedostosowaniu liczby lub rodzaju w odmianie rzeczow-
nika do liczby lub rodzaju czasownika, np.: 

1. Z jego wypraw rodzina nie była zadowolona i często zniechęcali go do jego dale-
kich podróŜy. 
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2. Bardzo dobrze, Ŝe tam napisali (dzieci).  
3. Choć kaŜdy myślał, Ŝe stary człowiek wypływając w morze skazuje się na śmierć, 

to on pokazał, Ŝe się mylą. 
błędy stylistyczne  

W wielu pracach zwracało uwagę ubóstwo słownictwa, o czym świadczą liczne powtó-
rzenia, naduŜywanie zaimków, stosowanie cudzysłowu ze względu na niemoŜność odna-
lezienia odpowiedniego wyrazu oraz posługiwanie się wyraŜeniami typowymi dla listu, 
np.: 

1. Podsumowując te wszystkie argumenty to wypraw jest tu nic innego jak kawałek 
Ŝycia bez którego nie moŜemy Ŝyć. Ten kawałek Ŝycia jest najwaŜniejszym kawał-
kiem Ŝycia. Trzeba podróŜować, bo bez podróŜowania nie jest to Ŝycie. 

2. Bardzo dobrze, Ŝe tam napisali. To, co chcieli zobaczyć tam gdzie chcieli pojechać 
to pojechali i zobaczyli duŜo więcej. 

3. Był to argument bardzo „ostry”..  
4. Wędrówka jest to sposób podróŜowania tylko dzięki ”sobie”. 
5. Na wstępie mojej pracy… 
6. Mam nadzieję, iŜ przekonałem państwo (+ błąd fleksyjny) tym co napisałem. 
7. Wydaje mi się, Ŝe przekonałem was do tezy, Ŝe podróŜ niejedno ma imię. 
8. I na tym kończę moją pracę. 
 

RóŜne rodzaje błędów w jednym zdaniu 
W licznych przypadkach błędy nagromadzone były w jednym zdaniu złoŜonym 

i prowadziły do zaburzenia komunikatywności wypowiedzi. Uczniowie często nie zdawali 
sobie sprawy z tego, Ŝe nie potrafią zbudować przekazu językowego w sposób jedno-
znaczny i precyzyjny. Nie dostrzegali konieczności stosowania międzyzdaniowych wskaź-
ników zespolenia, co w konsekwencji wpływało równieŜ na kompozycję pisanego tekstu 
oraz na jego wymowę, niekiedy odbiegającą od zamierzonej z powodu dwuznaczności, 
np.: 
1. Z słów tych (błąd składniowy), wnioskować moŜemy, Ŝe podróŜowanie nie jest jedno-

litym celem (błąd leksykalny), czynnością wykonywaną według stereotypów, lecz re-
alizacją marzenia na własny sposób, opierając się jedynie na indywidualnych ideach 
(błąd składniowy). 

2. PodróŜ ta, nie była jedynie czystą przyjemnością, dzieci te poczuły równieŜ na swojej 
skórze sporo cierpienia(błąd frazeologiczny), lecz uwaŜam, Ŝe było warto (błąd 
składniowy). 

3. Gdy Odys opuścił swoją wyspę Itakę i udał się w inne miejsce, którego (błąd skła-
dniowy) nie znał drogi, aby wrócić z powrotem (błąd frazeologiczny) na swoją rodzin-
ną wyspę i błądził (błąd leksykalny) w jej odnalezieniu był to rodzaj tułaczki (błąd 
składniowy). 

4. Mickiewicz jest przykładem osoby podróŜującej nie z własnej woli. Jednak pomimo 
silnie odczuwalnego bólu (błąd leksykalny), odnalazł ukojenie w zapamiętanych przez 
niego (błąd składniowy) obrazach ukochanej ziemi. 

5. Mówiąc o wędrówce, ciągle przychodzi do mnie (błąd składniowy) myśl o wędrówce 
(błąd stylistyczny) Ŝycia. 
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Zestawienie wyników za język w podaniu i rozprawce 
Wyniki za poprawność językową w podaniu i rozprawce przekonują, Ŝe więcej niŜ po-

łowa gimnazjalistów nie jest pod tym względem pełnoprawnymi „mieszkańcami języka”, 
co unaocznia diagram 4. śadnego punktu za język w obu tych formach wypowiedzi nie 
otrzymało 22640 uczniów. Utracili oni 4 punkty z moŜliwych do uzyskania, tj. 8% wszyst-
kich punktów moŜliwych do uzyskania w humanistycznej części egzaminu. Tylko 7,1% 
(3040 uczniów) otrzymało maksymalną punktację za obie formy, natomiast za rozprawkę 
tylko 2,6% piszących (1116 uczniów). 

 
 

Rozkład wyników za kryteria 28.4 i 29.3.1

53,2%

7,1%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

minimum  - 0 pkt maksimum - 4 pkt

punktacja

 
Diagram 4. Rozkład wyników za kryteria 28.4 i 29.3.1 

 
 

Zadanie 29. 
Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka... – podróŜ niejedno 

ma imię. 

Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu 
z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie 
z obu tych dziedzin. 

 
Kryterium 9. 
 

tworzenie 
własnego 
tekstu 

tworzenie wypowiedzi po-
prawnej pod względem styli-
stycznym II/1 

dostosowanie stylu wypo-
wiedzi do sytuacji komunika-
cyjnej  

1 pkt 

 
Uczeń otrzymuje punkt, jeśli konsekwentnie posługiwał się stylem charaktery-
stycznym dla wywodu argumentacyjnego. 

 
Znacznie lepiej w porównaniu z kryterium językowym wypadło w rozprawce dosto-

sowanie stylu do formy wypowiedzi. Uczniowie posługiwali się słownictwem typowym dla 
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rozwaŜań. UŜywali sformułowań: po pierwsze, po drugie, kolejnym argumentem, podsu-
mowując rozwaŜania, sądzę, uwaŜam, potwierdzeniem tezy jest itp. Rzadko stosowali 
nieuzasadnione wyraŜenia metaforyczne lub kwieciste ozdobniki, które sprawiały, Ŝe nie-
kiedy wypowiedź stawała się ogólnikowa lub odbiegała od tematu, np.: 

1. Niewiarygodne jest uczucie kiedy moŜna zobaczyć te wszystkie cudowne miejsca 
na ziemi. Tak jak Marek Kamiński, uwaŜam, Ŝe niewaŜne czy podróŜ nazwiemy 
wyprawą czy tułaczką zawsze to będzie niesamowite przeŜycie. 

2. Santiago wypłynął na morze całkiem sam. Był to stary człowiek, któremu dokucza-
ła samotność. Mimo schorowanych rąk, kruchych kości i bólu, dał sobie radę 
z wielką rybą, którą później musiał zabić. Padlinę atakowały rekiny; głodne 
i groźne. Odwaga, jaką przedstawił nam bohater czyni go człowiekiem wielkim. 

3. Alek, Rudy, Zośka i Zeus zginęli śmiercią bohaterską! Oddali Ŝycie za naród, bo 
wciąŜ szukali drogi do wolności! Mówią, Ŝe na świecie nie ma sprawiedliwo-
ści...Ona jest, ale wędrówka do niej jest bardzo trudna, a droga dość kręta. 

 
Zestawienie wyników za funkcjonalność stylu w podaniu i rozprawce 

Wyniki za to kryterium w rozprawce są podobne do kryterium odpowiedniości stylu 
w podaniu. W jednym i drugim przypadku prawie 60% uczniów potwierdziło pod tym 
względem swoje „zamieszkanie w języku”. Niektórzy gimnazjaliści sprawnie posługiwali 
się stylem urzędowym, natomiast nie otrzymali punktu za styl argumentacyjny 
w rozprawce (19% uczniów). Natomiast odwrotna sytuacja dotyczyła mniejszej grupy pi-
szących egzamin. Wynika stąd, Ŝe lepiej został przez nich opanowany styl urzędowy. Je-
dynie 4603 uczniów otrzymało 0 pkt za niedostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej 
w podaniu i rozprawce. Rozkład wyników za te umiejętności przedstawia diagram 5. 

 

Rozkład wyników za kryteria 28.3 i 29.3.2

1 - 1
59%

0 - 0
11%

0 - 1
11%

1 - 0
19%

0 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1
 

Diagram 5. Rozkład wyników za kryteria 28.3 i 29.3.2 

 

b) analiza odpowiedzi do zadań pośrednio badających kompetencje językowe 
Ciekawe obserwacje przyniosła analiza zadań, które zakładały posłuŜenie się wiedzą 

gramatyczną w celu znalezienia właściwej odpowiedzi na pytania z teorii literatury. 

28.3 – 29.3.2 
     1 – 1 
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Zadanie 10.  
W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny? 

A. Wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj. 
B. DuŜo motyli mi pokaŜ, serca motyli przybliŜ i przytul. 
C. We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.  
D. Myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością. 

 
Oczekiwano od ucznia, aby dostrzegł obecność podmiotu lirycznego w jednym 

z podanych wersów wyraŜającą się przez zaimek w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 
Zadanie okazało się łatwe. Świadomość ujawniania się poprzez język osoby wypowiada-
jącej się w tekście miało 74% uczniów, dla pozostałych atrakcyjny był równieŜ dystraktor 
A, prawdopodobnie ze względu na powtórzenie w końcowej części wersu dwóch czasow-
ników w drugiej osobie liczby pojedynczej. Uznali oni, Ŝe osoba mówiąca moŜe się pre-
zentować tylko w osobowej formie czasownika. 

 
Zadanie 20.  
Tekst III jest przykładem 

A. literatury popularnonaukowej. 
B. literatury pięknej. 
C. recenzji. 
D. pamiętnika. 
 
Zadanie badało umiejętność rozpoznania gatunku literackiego we wskazanym tek-

ście, co było, między innymi, moŜliwe poprzez analizę zastosowanego w nim języka. Po-
prawną odpowiedź (A) wskazało 70% uczniów. Rozpoznali oni właściwe dla literatury po-
pularnonaukowej środki językowe, np. terminy i potrafili na tej podstawie dokonać wybo-
ru. JednakŜe 16% gimnazjalistów było przekonanych, Ŝe wskazany tekst jest recenzją, 
a ponad 7% uznało go za pamiętnik. Oznacza to brak wiedzy na temat językowych wy-
róŜników gatunków literackich 

 
Zadanie 24.  
Jaki rodzaj narracji przewaŜa w tekście IV? 

 
Podanie poprawnej odpowiedzi umoŜliwiała analiza zastosowanych w całym tekście 

środków językowych, np. formy czasownika. Zadanie to okazało się jednym z najtrud-
niejszych w całym arkuszu. Tylko 36% uczniów otrzymało punkt za właściwe rozpoznanie 
rodzaju narracji. Uczniowie nie radzili sobie nie tylko z podaniem terminu, ale równieŜ 
z identyfikacją narratora poprzez język wypowiedzi. Myląca stała się liczba mnoga, 
w której narrator wypowiadał się o bohaterach. Wielu uczniów tworzyło terminy 
odnoszące się do formy gatunkowej lub części mowy, co dowodziło, Ŝe mieli oni jednak 
świadomość obecności narratora w języku tekstu, ale nie dysponowali odpowiednią ter-
minologią. Inni ratowali się przed niepowodzeniem, stosując między innymi opis narracji, 
a takŜe posługiwali się terminami z innych dziedzin. Niektórzy wymyślali je na uŜytek za-
dania. Ilustracją ich problemów są poniŜsze przykłady: 
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Przykład 1. 
W przykładach 1. i 2. występują określenia rodzaju narracji nawiązujące do gatunków li-
terackich. 

 
Przykład 2. 

 
Przykład 3. 
Nazwa odnosi się do części mowy. 

 
Przykład 4 
Uczeń podaje liczbę mnogą czasownika, która w artykule odnosi się do bohaterów. 

 
Przykład 5. 
Zamiast nazwy pojawił się opis wypowiedzi. 

 
 
Przykład 6. 
W przykładach 6. i 7. wprowadzono terminy, które nie są stosowane w teorii literatury. 
Zostały one wymyślone przez uczniów. 

 
Przykład 7. 

 
 

Zadanie 25.  
Wypisz z tekstu IV pierwsze zdanie tego akapitu, w którym jest najwięcej ele-
mentów sprawozdania. 

 
Uczeń otrzymał polecenie rozpoznania fragmentu tekstu, w którym zostało nagroma-

dzone między innymi słownictwo oddające relacje czasowe, co stanowi jedną z charakte-
rystycznych cech sprawozdania. Dość duŜa grupa gimnazjalistów (44%) nie potrafiła 
dostrzec, Ŝe takie słownictwo dominuje w IV akapicie, chronologię wydarzeń wyznaczają 
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znaczają bowiem wyrazy: potem, później, następnego dnia, w czwartek przed południem 
itp. Pominięcie analizy języka w poszczególnych akapitach prowadziło do wskazywania 
innych fragmentów tekstu jako prawidłowych, chociaŜ ani 1., ani 2. akapit nie zawierają 
elementów sprawozdania, a 3. jest znacznie uboŜszy w słownictwo wyraŜające czas niŜ 
końcowy akapit tekstu. Zastanawiające jest, Ŝe niektórzy piszący nie podawali pierwsze-
go zdania wybranego fragmentu, ale zdanie drugie, trzecie lub ostatnie. Przykłady odpo-
wiedzi uwidaczniają bezradność uczniów (podobnie jak w przypadku zadania 20.) wobec 
wyszukiwania informacji o tekście poprzez analizę językową, np.: 
Przykład 1. 
Uczeń wskazuje akapit 1., w którym nie pojawiają się językowe wyróŜniki sprawozdania. 
Jest w nim list bohaterki artykułu. 

 
Przykład 2. 
W akapicie 2. występuje słownictwo oddające relacje czasowe, ale w mniejszym stopniu 
niŜ w akapicie 4. 

 
Przykład 3. 
W akapicie 2. nie ma wyróŜników sprawozdania, zawiera on fragment listu. 

 
Przykład 4. 
Zostaje przywołane ostatnie zdanie 1. akapitu, w którym nie ma sprawozdania. 

 
Jak zatem „mieszkają w języku” tegoroczni gimnazjaliści? MoŜna powiedzieć, Ŝe tylko 

połowa z nich dysponuje kluczem otwierającym drzwi do sprawnego komunikowania się. 
Posiada bowiem odpowiednią wiedzę gramatyczną i potrafi ją wykorzystać do poprawne-
go, precyzyjnego przekazywania swoich myśli, jak równieŜ do przeprowadzania języko-
wej analizy tekstu. Pozostali uczniowie nie poznali na tyle zasad rządzących językiem oj-
czystym, aby się w nim „zadomowić” i sprawnie oraz bezpiecznie poruszać się po tere-
nach „ojczyzny-polszczyzny” Pocieszający jest fakt, Ŝe nieco ponad 70% piszących egza-
min potrafiło dostosować styl swojej wypowiedzi do wskazanej formy, czyli umiało posłu-
Ŝyć się stylem urzędowym i argumentacyjnym oraz poprawnie wprowadzić równowaŜniki 
zdania do programu wycieczki.  

Analiza wyników pozwoliła ustalić uwarunkowania merytoryczne, które wpłynęły na 
stopień „zadomowienia w języku” gimnazjalistów zdających egzamin w sesji kwietniowej 
2009. Warto jednak przyjrzeć się innym czynnikom, które mogą wpływać na warunki 
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„mieszkania w języku”. Jednym z nich jest płeć uczniów. Diagram 6. przedstawia wyniki 
uzyskane przez dziewczęta i chłopców za odpowiedzi do zadań o charakterze językowym. 
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Diagram 6. Łatwość zadań językowych – dziewczęta i chłopcy 

 
Wyraźnie widać, Ŝe dziewczęta osiągnęły wyŜsze wyniki zarówno za zadania 

zamknięte, jak i otwarte. Chłopcy mieli większe problemy, w porównaniu z dziewczętami, 
z zachowaniem poprawności języka w podaniu i rozprawce oraz dostosowaniem stylu do 
formy wypowiedzi. Najmniej róŜnił ich od dziewcząt wynik za odczytywanie sensu poda-
nego wyraŜenia z kontekstu. 

Innym czynnikiem, który moŜna brać pod uwagę przy analizie osiągnięć uczniów 
w posługiwaniu się językiem ojczystym, jest rodzaj szkoły. Wyniki ze szkól publicznych 
i niepublicznych przedstawia diagram 7.  

W szkołach niepublicznych uczniowie zwykle są lepiej „zadomowienie w języku”. 
Szczególnie jest to widoczne w przypadku dłuŜszych prac pisemnych – podania 
i rozprawki. Uczniowie szkół niepublicznych popełnili mniej błędów językowych niŜ ich ró-
wieśnicy ze szkół publicznych. Odwrotną sytuację zaobserwować moŜna w przypadku po-
sługiwania się stylem urzędowym i porównywalną w odniesieniu do stosowania stylu ar-
gumentacyjnego. Gimnazjaliści ze szkół publicznych z kolei gorzej posługiwali się wiedzą 
gramatyczną od piszących egzamin w szkołach niepublicznych (zadanie 14. i 24.). 

Generalnie rzecz biorąc, płeć i rodzaj szkoły wpływają przede wszystkim na wyniki za 
poprawność językową w dłuŜszych formach wypowiedzi oraz posługiwanie się stylem 
urzędowym i argumentacyjnym. W mniejszym stopniu rzutują na wyniki zadań sprawdza-
jących wiedzę gramatyczną. 
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Diagram 7. Łatwość zadań językowych – szkoły publiczne i niepubliczne 

 
 

O „zadamawianiu” uczniów w języku 
 
Nie ma nic lepszego niŜ język, który jest łącznikiem Ŝycia społecz-
nego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku 

Ezop 
 
 

W świetle analizy wyników zadań badających kompetencje językowe uczniów słowa 
Ezopa moŜna traktować jako wskazówkę do poszukiwania rozwiązań sprzyjających uzy-
skiwaniu przez naszych gimnazjalistów coraz lepszych wyników za umiejętności języko-
we. Pomocna w tym względzie będzie nowa podstawa programowa, w której kształcenie 
umiejętności językowych uznano za jedno z najwaŜniejszych zadań szkoły. Warto przyj-
rzeć się następującym zapisom wyznaczającym zadania nauczyciela języka polskiego, do 
którego naleŜy: 

• wspomaganie rozwoju umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim 
(świadomego uŜywania środków językowych dostosowanych do sytuacji i celu wypowie-
dzi, opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich, precyzyjnego formułowa-
nia myśli, operowania bogatym słownictwem, skutecznego i nacechowanego szacunkiem 
do adresata komunikowania się); 

• budzenie motywacji do poznawania języka i dbałości o kulturę języka (kształcenie 
refleksyjnej postawy wobec języka, stwarzanie sytuacji, które sprzyjają odkrywaniu norm 
językowych, rozpoznaniu pozytywnych skutków stosowania tych norm w wypowiedzi 
i negatywnych konsekwencji ich łamania, kształcenie nawyku poprawiania własnych wy-
powiedzi. 

Obecni uczniowie pierwszej klasy gimnazjum rozpoczynają więc edukację na kolej-
nym etapie kształcenia od kształtowania w nich potrzeby doskonalenia swoich umiejętno-
ści językowych. Nie oznacza to jednak, Ŝe w wyŜszych klasach gimnazjum, w których 
obowiązuje poprzednia podstawa programowa, to zadanie będzie mniej waŜne od kształ-
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cenia literackiego. Wyniki egzaminu jednoznacznie obnaŜają słabą stronę przygotowania 
uczniów do sprawnego i poprawnego komunikowania się, a co za tym idzie do pełnienia 
ról świadomego odbiorcy i nadawcy informacji o otaczającej ich rzeczywistości. Dlatego 
teŜ duŜy nacisk powinno się kłaść na wzbogacanie słownictwa uczniów oraz precyzyjne 
przekazywanie myśli z nastawieniem na adresata wypowiedzi, co jest warunkiem, aby ję-
zyk stał się „organem prawdy i rozsądku”.  

Jerzy Bartmiński w komentarzu do nowej podstawy programowej zauwaŜa: „Posługi-
wanie się odpowiednio bogatym słownictwem jest równieŜ warunkiem partnerskiego 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym”. 1 z tego teŜ względu w szkole potrzebne są działania, 
które zainicjują bądź wzmocnią motywację uczniów do poszerzania wiadomości o języku 
oraz będą utrwalać potrzebę doskonalenia ich umiejętności w zakresie poprawnego wy-
powiadania się w róŜnych formach przekazu.  

W tym celu moŜna zaproponować uczniom następujące formy aktywizowania ich do 
poznawania języka zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym: 

• opracowanie projektu „Mieszkamy w języku”, którego celem byłoby uświadomie-
nie roli i rangi języka w historii i Ŝyciu społecznym, w tym na tekstach źródłowych 
i literackich pokazanie roli języka w tworzeniu i utrzymaniu narodowej toŜsamości, 

• przygotowanie tematycznej dramy pt. „Rzeźby ze słów”, 
• przygotowanie projektu lub tematycznej dramy pt „Sprzątanie języka”, 
• poprawianie w grupach pracy z błędami składniowymi, leksykalnymi, frazeologicz-

nymi, fleksyjnymi, stylistycznymi, wyjaśnianie mechanizmu błędów i ich korekta, 
• przeprowadzanie ćwiczeń prezentujących róŜne formy przekazu tej samej infor-

macji, np. w liście prywatnym, liście oficjalnym, emailu, smsie – analiza słownic-
twa lub stylu, 

• tworzenie albumu odmian polszczyzny – wklejanie do albumu (wyciętych lub skse-
rowanych) róŜnych form przekazu: w języku literackim, potocznym, w slangu 
uczniowskim itp. z komentarzem zawierającym analizę wybranych zagadnień z ję-
zyka, z uwzględnieniem jego etykiety. 

• przygotowanie „map słownikowych” dla wybranych, często uŜywanych wyrazów – 
mapa obejmowałaby wyraz połoŜony w „centrum” oraz „obszary” wyrazów blisko-
znacznych i obszary antonimów, 

• tworzenie rejestru związków frazeologicznych odnoszących się do róŜnych sytuacji 
szkolnych i Ŝyciowych oraz zastosowanie tych związków w tekstach,  

• przygotowanie przez uczniów katalogu krótkich tekstów z zastosowaniem wyra-
zów, które zmieniają swoje znaczenie w kontekście, 

Przedstawione propozycje dotyczą przede wszystkim słownictwa i stylu. Stosując po-
dobne formy działania, moŜna zajmować się z uczniami innymi kwestiami językowymi 
ujętymi w podstawie programowej. WaŜne jest przy okazji tych ćwiczeń, aby uczeń 
potrafił zastosować poznane słownictwo i związki frazeologiczne w pracach pisemnych 
oraz umiał samodzielnie dokonać korekty błędów językowych zauwaŜonych przez siebie 
lub wskazanych przez nauczyciela w dłuŜszych formach wypowiedzi. Ćwiczenia językowe 
mają to do siebie, Ŝe muszą być systematyczne i długofalowe, aby przynieść 
spodziewane efekty. Zespół przedmiotowy moŜe w swoim planie pracy uwzględnić 
propozycje lekcji z języka ojczystego, które przeprowadzono by jednocześnie w róŜnych 
klasach i na róŜnych etapach nauczania w gimnazjum w celu monitorowania kompetencji                                                  
1 Jerzy Bartmiński Nauka o języku w podstawie programowej [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 
2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum liceum, s. 62. 
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nych etapach nauczania w gimnazjum w celu monitorowania kompetencji .językowych 
uczniów. Tylko bowiem zaplanowane i zintegrowane aktywizowanie gimnazjalistów do 
poszerzania wiedzy o języku oraz doskonalenia umiejętności wypowiadania się w róŜnych 
formach gatunkowych moŜe w przyszłości zapobiec „pomieszkiwaniu” uczniów w języku 
i uczynić z nich prawdziwych jego „mieszkańców”. 
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III. Część matematyczno-przyrodnicza 
 

1. Wyniki 
 
a) opis standardowego zestawu zadań 

Zestaw egzaminacyjny składał się z 36 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wyboru 
wielokrotnego i 11 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego for-
mułowania odpowiedzi. Przy konstruowaniu zadań autorzy wykorzystali 6 tabel, diagram 
kołowy, 7 wykresów, 2 rysunki i mapę. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń 
mógł otrzymać 50 punktów. 

Zadania sprawdzały umiejętności z czterech obszarów standardów wymagań. Udział 
punktów moŜliwych do uzyskania za kaŜdy z tych obszarów przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Udział punktów moŜliwych do uzyskania w poszczególnych obszarach umiejętności 

 

Obszar standardów Numery zadań Liczba 
punktów 

Waga  
(w %) 

Umiejętne stosowanie terminów, pojęć 
i procedur z zakresu przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce 
Ŝyciowej i dalszym kształceniu 

4, 8, 19, 21, 22, 25, 
27, 28, 33, 36 15 30 

Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
1, 2, 3, 5, 9, 15, 23, 

26, 30, 31, 32 12 24 

Wskazywanie i opisywanie faktów, związków 
i zaleŜności, w szczególności przyczynowo-
skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych 
i czasowych 

6, 7, 10, 13, 16, 17, 
18, 20, 24, 29, 35 15 30 

Stosowanie zintegrowanej wiedzy 
i umiejętności do rozwiązywania problemów 11, 12, 14, 34 8 16 

 
 

b) ogólne wyniki 
 
Ogółem uczniowie w okręgu uzyskali z tej części egzaminu 50,5% punktów moŜli-

wych do uzyskania. Średni wynik jest równy 25,2 punktu (tabela 2). Uczniowie woj. opol-
skiego uzyskali w tym roku nieco wyŜszy średni wynik niŜ uczniowie z woj. dolnośląskie-
go. Nadal utrzymuje się róŜnica między wynikami uczniów z duŜych i uczniami z małych 
miejscowości. 

Maksymalną liczbę 50 punktów (wliczając laureatów konkursów) zdobyło 223 
uczniów z okręgu, a powyŜej 45 punktów – bardzo dobry wynik – uzyskało 1649 uczniów 
z okręgu. 

NajniŜszy wynik to 1 punkt.  
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Tabela 2. Ogólne wyniki z części matematyczno-przyrodniczej 

 
Średni wynik  Liczba uczniów 

w tys. w punktach w procentach 

Ogółem 42,5 25,2 50,5% 

- woj. dolnośląskie 31,2 25,2 50,3% 

- woj. opolskie 11,4 25,4 50,9% 

- duŜe miasta 9,9 28,1 56,2% 

- m. Wrocław 5,3 30,0 59,9% 

- m. Opole 1,2 29,7 59,4% 

- średnie miasta 10,8 25,2 50,4% 

- małe miasta 11,9 23,9 47,8% 

- wieś 9,9 24,0 48,0% 

- szkoły publiczne 41,5 25,1 50,3% 

- szkoły niepubliczne 1,1 29,4 58,7% 

 
Modalna (najczęściej powtarzający się wynik) jest równa 17 punktów. Tyle punktów 

otrzymało 1544 uczniów (3,6%). Procentowy rozkład ogólnych wyników matematyczno-
przyrodniczej części egzaminu w okręgu (woj. dolnośląskie i opolskie) został przedsta-
wiony na diagramie 1.  

 
 

Procentow y rozkład w yników  za zestaw  GM -1-092 
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Diagram 1: Rozkład ogólnych wyników części matematyczno-przyrodniczej 
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c) wyniki w obszarach umiejętności 

 
Jak co roku, najwyŜsze wyniki uzyskiwali uczniowie za wyszukiwanie i stosowanie in-

formacji (67,6%), słabsze za stosowanie pojęć i procedur(50,4%) oraz wskazywanie 
i opisywanie związków i zaleŜności (45,4%), a najsłabsze za stosowanie zintegrowanej 
wiedzy do rozwiązywania problemów (35,4%). Tabela 3 przedstawia średnie wyniki 
uczniów z poszczególnych obszarów standardów (w warstwach) 

 

Tabela 3: Średnie wyniki z części matematyczno-przyrodniczej według  obszarów 

 

 Obszar I Obszar II Obszar III Obszar IV 

Liczba punktów do 
uzyskania 

15  12  15  8  

Ogółem 7,6 50,4% 8,1 67,6% 6,8 45,4% 2,8 34,5% 

- woj. dolnośląskie 7,5 50,1% 8,1 67,5% 6,8 45,3% 2,7 34,2% 

- woj. opolskie 7,6 50,9% 8,2 68,1% 6,8 45,5% 2,8 35,2% 

- duŜe miasta 8,6 57,2% 8,6 71,5% 7,7 51,5% 3,2 40,4% 

- m. Wrocław 9,3 61,7% 8,9 74,1% 8,3 55,2% 3,5 44,2% 

- m. Opole 9,1 60,4% 8,8 73,5% 8,3 55,5% 3,5 43,4% 

- średnie miasta 7,5 50,2% 8,2 68,2% 6,8 45,3% 2,7 34,0% 

- małe miasta 7,1 47,3% 7,9 65,5% 6,4 42,7% 2,5 31,7% 

- wieś 7,1 47,4% 7,9 65,7% 6,4 42,6% 2,6 32,4% 

- szkoły publiczne 7,5 50,1% 8,1 67,5% 6,8 45,2% 2,7 34,2% 

- szkoły niepubliczne 9,0 60,0% 8,6 71,4% 8,2 54,8% 3,6 44,8% 

 
W obszarze I (Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przed-

miotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym 
kształceniu) sprawdzano następujące wiadomości i umiejętności: 

• wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk i obiektów przyrodniczych 
oraz zachowań organizmów, 

• wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych, w tym: stosowanie w praktyce 
własności działań, operowanie procentami, posługiwanie się procentami i jednostkami 
miar, 

• posługiwanie się własnościami figur, w tym: analizowanie, interpretowanie, 
przetwarzanie i porównywanie informacji. 

 
W obszarze II (Wyszukiwanie i stosowanie informacji) sprawdzano następujące 

wiadomości i umiejętności: 
• odczytywanie informacji przedstawionych w formie mapy, 
• operowanie informacja, w tym: analizowanie, interpretowanie, przetwarzanie 

i porównywanie informacji. 
 
W obszarze III (Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŜności, w szcze-

gólności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych) 
sprawdzano następujące wiadomości i umiejętności: 
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• wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów, 
w tym: wskazywanie warunków występowania procesów, wykorzystywanie zasad i praw 
do objaśniania zjawisk, 

• posługiwanie się językiem symboli i wyraŜeń algebraicznych, w tym: zapisywanie 
przebiegu reakcji za pomocą równań chemicznych, zapisywanie związków między wielko-
ściami za pomocą równań algebraicznych, 

• posługiwanie się funkcjami, 
• stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych. 
 
W obszarze IV (Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 

problemów) sprawdzano następujące wiadomości i umiejętności: 
• analizowanie sytuacji problemowej, tworzenie i realizowanie planu rozwiązania, 

w tym: układanie i wykonywanie procedur osiągania celu, 
• opracowywanie wyników. 
 

d) łatwości zadań  
 
Wskaźnik łatwości zadania to stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie te-

go zadania przez wszystkich uczniów (przystępujących do egzaminu) do maksymalnej 
liczby punktów jakie mogli uzyskać. Im zadanie dla uczniów trudniejsze, tym niŜszy 
współczynnik łatwości.  

W tabeli 4. zgrupowano zadania tegorocznego zestawu egzaminacyjnego według 
stopnia łatwości. 

 
Tabela 4. Zadania egzaminacyjne w części matematyczno-przyrodniczej z podziałem na 
stopień łatwości 

 

Wskaźnik 
łatwości 

bardzo 
trudne  

0,00 – 0,19 

trudne 
0,20 – 0,49 

umiarkowanie  
trudne 

0,50 – 0,69 

łatwe 
0,70 – 0,89 

bardzo  
łatwe 

0,90 – 1,00 

Liczba  
zadań 

– 13 10 13 – 

Numery  
zadań – 

6, 7, 14, 15, 17, 
25, 27, 28, 29, 
33, 34, 35, 36 

11, 13, 16, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 31, 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 12, 18, 
19, 30, 32, 

– 

 
śadne z zadań zestawu nie było dla uczniów bardzo łatwe, ani bardzo trudne. Wśród 

zadań łatwych dominują zadania zamknięte (o numerach od 1 do 25). Z większością za-
dań otwartych uczniowie radzili sobie słabo.  

Łatwości wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego matematyczno-przyrodniczej 
części egzaminu przedstawiono w tabeli 5. w zadaniach, w których punktowano kilka 
czynności podano łatwość kaŜdej z nich. 
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Tabela 5. Łatwości zadań w części matematyczno-przyrodniczej 
 

Nr za-
dania 

Nazwa sprawdzanej 
umiejętności (z nume-
rem standardu) 
Uczeń: 

Nazwa sprawdzanej czynności 
 
 
Uczeń: 

Liczba 
punktów Łatwość 

1 operuje informacją (II.2) interpretuje informacje dotyczą-
ce zuŜycia energii 

1 0,73 

2 operuje informacją (II.2) wykorzystuje informacje doty-
czące dyscyplin sportowych  1 0,81 

3 operuje informacją (II.2) przetwarza informacje dotyczą-
ce czasu trwania treningu 1 0,71 

4 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) 

przelicza jednostki energii 
1 0,72 

5 odczytuje informacje 
(II.1) 

odczytuje informacje dotyczące 
drogi przebytej przez zawodnika 1 0,83 

6 posługuje się funkcjami 
(III.3) 

wnioskuje na podstawie analizy 
zaleŜności funkcyjnych przed-
stawionych za pomocą wykre-
sów 

1 0,32 

7 wskazuje prawidłowości 
w procesach, 
w funkcjonowaniu ukła-
dów i systemów (III.1) 

wykorzystuje zaleŜności między 
wielkościami podanymi 
w zadaniu do obliczenia długo-
ści fali dźwiękowej 

1 0,33 

8 stosuje terminy i pojęcia 
matematyczno-
przyrodnicze (I.1) 

rozróŜnia cukry proste i złoŜone 
1 0,87 

9 odczytuje informacje 
(II.1) 

odczytuje informacje dotyczące 
parametrów krwi 1 0,81 

10 wskazuje prawidłowości 
w procesach, 
w funkcjonowaniu ukła-
dów i systemów (III.1) 

interpretuje wyników badań na 
podstawie podanych norm 

1 0,81 

11 analizuje sytuację pro-
blemową (IV.2) 

wskazanie problemu badawcze-
go do przeprowadzonego do-
świadczenia 

1 0,55 

12 analizuje sytuację pro-
blemową (IV.2) 

wnioskowanie o przebiegu reak-
cji chemicznej  1 0,71 

13 posługuje się językiem 
symboli i wyraŜeń alge-
braicznych (III.2) 

rozróŜnienie tlenków metali 
i niemetali 1 0,60 

14 tworzenie i realizowanie 
planu rozwiązania (IV.4) 

wskazanie wzoru kwasu 
spełniającego warunki zadania  1 0,43 

15 operowanie informacją 
(II.2) 

przetworzenie informacji doty-
czących budowy atomu pier-
wiastka 

1 0,25 

16 posługuje się językiem 
symboli i wyraŜeń alge-
braicznych (III.2) 

wskazanie wzoru tlenku, w któ-
rym niemetal ma daną warto-
ściowość 

1 0,51 

17 posługuje się językiem 
symboli i wyraŜeń alge-
braicznych (III.2) 

zidentyfikowanie reakcji zobo-
jętniania 1 0,41 

18 posługuje się funkcjami 
(III.3) 

wskazanie wzoru opisującego 
zaleŜność funkcyjną przedsta-
wioną na wykresie 

1 0,75 
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wioną na wykresie 

19 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) 

obliczenie masy części produktu 
1 0,81 

20 posługuje się językiem 
symboli i wyraŜeń alge-
braicznych (III.2) 

wskazanie równania zgodnego 
z treścią zadania 1 0,68 

21 stosuje terminy i pojęcia 
matematyczno-
przyrodnicze (I.1) 

nazwanie procesu prowadzące-
go do rozwoju miast i obszarów 
miejskich 

1 0,67 

22 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) 

obliczenie rzeczywistej odległo-
ści na podstawie skali mapy 1 0,65 

23 operuje informacją (II.2) określenie kierunku geograficz-
nego na podstawie mapy 1 0,64 

24 stosuje zintegrowaną 
wiedzę do objaśniania 
zjawisk przyrodniczych 
(III.4) 

wykorzystanie wiedzy dotyczą-
cej ruchu obrotowego Ziemi 

1 0,57 

25 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) 

obliczenie róŜnicy czasu miej-
scowego między wskazanymi 
miastami 

1 0,44 

26 operuje informacją (II.2) ustalenie współrzędnych geo-
graficznych podanych miast 2 0,52 

ustalenie sposobu obliczenia, 
jakim procentem masy wszyst-
kich produktów jest masa szyn-
ki  

1 0,55 

27 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) 

obliczenie, ile procent masy 
wszystkich produktów stanowi 
masa szynki  

1 0,42 

0,49 

ustalenie sposobu obliczenia 
masy białka zawartego w śnia-
daniu 

1 0,45 
28 wykonuje obliczenia 

w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) 

obliczenie masy białka zawarte-
go w śniadaniu 1 0,23 

0,34 

ustalenie sposobu obliczenia 
wartości siły 1 0,57 

ustalenie sposobu obliczenia 
pracy  1 0,42 

ustalenie sposobu obliczenia 
mocy 1 0,26 

29 wskazuje prawidłowości 
w procesach, 
w funkcjonowaniu ukła-
dów i systemów (III.1) 

obliczenie wartości siły, pracy 
i mocy oraz zapisanie tych wiel-
kości z jednostkami 

1 0,13 

0,34 

30 operuje informacją (II.2) podanie nazwy włókien bardziej 
podatnych na zmęczenie  1 0,85  

31 operuje informacją (II.2) podanie nazwy procesu, który 
powoduje zmęczenie mięśni  1 0,62  

32 operuje informacją (II.2) podanie nazwy włókien, które 
będą w większym stopniu zaan-
gaŜowane w skurcz mięśni 
w czasie biegu 
krótkodystansowego  

1 0,82  
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ustalenie sposobu obliczenia ob-
jętości kosza 1 0,43 

obliczenie objętości kosza 1 0,20 

33 posługuje się własno-
ściami figur (I.3) 

zamiana jednostek i podanie 
wyniku w przybliŜeniu do 1 litra  1 0,25 

0,29 

ustalenie sposobu obliczenia 
wysokości ściany bocznej ostro-
słupa prawidłowego czworokąt-
nego (zastosowanie twierdzenia 
Pitagorasa lub wykorzystanie 
własności trójkąta równobocz-
nego) 

1 0,37 

ustalenie sposobu obliczenia po-
la powierzchni dachu domu I 1 0,23 

ustalenie sposobu obliczenia 
długości boku dachu domu II 
(zastosowanie twierdzenia Pita-
gorasa lub wykorzystanie wła-
sności przekątnej kwadratu) 

1 0,30 

ustalenie sposobu obliczenia po-
la powierzchni dachu domu II 1 0,10 

34 tworzy i realizuje plan 
rozwiązania (IV.4) 
opracowuje wyniki (IV 5) 

obliczenie pól powierzchni da-
chów domów i i II, zinterpreto-
wanie wyniku 

1 0,06 

0,21 

zapisanie wzorów chemicznych 
substratów w reakcji otrzymy-
wania wapna gaszonego 

1 
35 posługuje się językiem 

symboli i wyraŜeń alge-
braicznych (III.2) 

zapisanie wzorów chemicznych 
substratu i produktu w reakcji 
otrzymywania węglanu wapnia 

1 

0,31 
0,14 

0,22 

ustalenie sposobu obliczenia 
masy węglanu wapnia 1 

36 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach 
praktycznych (I.2) obliczenie masy węglanu wap-

nia 1 

0,45 
0,40 

0,42 
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Diagram 2. Łatwości zadań w części matematyczno-przyrodniczej 

 
2. Analizy 

 
a) nieprosta proporcjonalność prosta 

 
Zastosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w sytuacjach odbiegających od 

typowych szkolnych zadań zawsze sprawiało uczniom problemy. Trudno im integrować 
wiedzę nawet z róŜnych działów szkolnej matematyki. Pojawienie się nowego kontekstu 
spoza przedmiotu stwarza duŜe kłopoty ze znalezieniem właściwego modelu i odpowied-
nich operacji matematycznych, które doprowadziłyby do rozwiązania zadania. 
Proporcjonalność prosta (często zwana krótko proporcjonalnością) to jedno 
z powszechnie stosowanych, uŜytecznych na co dzień narzędzi matematycznych (zarów-
no w szkole, jak i poza nią). Uczniowie stykają się z nią juŜ w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej. Rozumienie zaleŜności proporcjonalnej i umiejętność posługiwania się nią 
była sprawdzana na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym w pięciu zadaniach zamknię-
tych wielokrotnego wyboru i w jednym zadaniu otwartym. 

Najlepszą ilustracją proporcjonalności prostej jest zaleŜność kwoty zapłaconej za za-
kup od ilości zakupionego produktu (przy ustalonej cenie za odpowiednią jednostkę). Ob-
liczamy np.: 

 
Nazwa produktu cena jednego kg produktu (zł) masa produktu kwota do zapłaty (zł) 

Jabłka 2,50 2 kg 2 · 2,5 
Mąka 3 7 kg 7 · 3 
Pasztet 23 30 dag 0,3 · 23 

    
ogólnie: produkt a x kg x · a 

 
Czyli liczbę (takŜe niecałkowitą) kupowanych jednostek mnoŜymy przez cenę jed-

nostkową. Ogólny zapis zaleŜności przyjmuje postać: y = x · a, (czy, jak się przyjęło 
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w matematycznym zapisie funkcji, y = a · x), gdzie a jest stałym współczynnikiem doty-
czącym jednostki (w powyŜszym przykładzie cena jednego kilograma produktu), x ozna-
cza liczbę jednostek, y zaś jest wynikiem dotyczącym x jednostek. 

W przypadku obliczeń pienięŜnych uczniowie na ogół wykonują właściwe działania 
i rozumieją równieŜ, Ŝe jeśli cena podana jest dla jakiejś jednostki (kg, litr, sztuka, tu-
zin), to przy obliczaniu koszt zakupu trzeba podać ilość kupowanego produktu uŜywając 
tej samej jednostki. Wykrycie zaleŜności wprost proporcjonalnej w innych kontekstach 
niŜ zakupy nie jest juŜ takie łatwe. 
Pytania: 

ile kosztuje..., jeśli1 kg kosztuje...  
ile kosztuje..., jeśli 100 g kosztuje... 
ile zarobił w ciągu..., jeśli za godzinę pracy otrzymywał... 
ile mieści się w..., jeśli w jednym opakowaniu mieści się... 
ile kilometrów przebiegł..., jeśli w czasie 1 sekundy przebiegał... 
ile energii zuŜył organizm..., jeśli w czasie godziny zuŜył... 
ile kilokalorii..., jeśli 1 kilokaloria =... 
ile białka zawiera..., jeśli 100g zawiera... 

dotyczą takiej samej zaleŜności: y = a � x. Właśnie tego typu pytania pojawiały się 
w egzaminacyjnych zadaniach: 1.– 4., 6., i 28.  

Jedynie w zadaniu 28. uczniowie zobowiązani byli pisemnie przedstawić rozwiązanie. 
Analiza tych rozwiązań potwierdza brak naleŜytego rozumienia proporcjonalności prostej 
oraz umiejętności jej stosowania przez uczniów. 

 
Informacje do zadań 27. i 28. Zawartość białka w wybranych produktach spoŜywczych: 

 

Nazwa produktu Zawartość białka 
w 100 g produktu 

Bułka paryska 6,9 g 

Masło śmietankowe 0,6 g 

Ser edamski tłusty 26,1 g 

Szynka wieprzowa gotowana 16,4 g 

 
Śniadanie Michała: 
200 g bułki paryskiej  
30 g masła śmietankowego 
50 g sera edamskiego tłustego 
40 g szynki wieprzowej gotowanej 

 
Zadanie 28. (0-2) 
Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała. Zapisz obliczenia. 

Aby rozwiązać zadanie, naleŜało najpierw obliczyć, ile białka zawiera kaŜdy z czte-
rech składników śniadania, a potem zsumować wyniki. W tabelce podano zawartość biał-
ka w 100 g produktu, ale śniadanie Michała składało się z innych ilości mas produktów 
(200 g, 30 g, 50 g, 40 g). Nie moŜna było więc odczytać z tabelki „gotowych” wartości, 
lecz trzeba było je znaleźć. W dwóch przypadkach (bułki i sera) zastosowanie właściwych 
operacji matematycznych było bardzo intuicyjne: w 200 g produktu jest 2 razy więcej 
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białka niŜ w 100 gramach, w 50 g – dwa razy mniej. Rozwiązując zadanie, uczniowie na 
ogół stosowali właściwą metodę. Próby rozszerzenia jej na obliczenie, ile białka zawiera 
30 g masła (lub 40 g szynki) nie było jednak częste. Tym razem większość uczniów nie 
znajdowała podobieństwa do obliczania kosztu zakupów, a przecieŜ wystarczyło „cenę” 
zastąpić przez „ilość białka w”: 

 

Nazwa produktu cena jednego kg masa produktu liczba jednostek kwota do zapłaty 

Nazwa produktu 
zawartość białka 

w 100 g masa produktu liczba jednostek 
zawartość białka 
w masie produktu 

bułka  200 g 2 2 � 6,9 

Masło śmietankowe  30 g 0,3 0,3 � 0,6 

Ser edamski tłusty  50 g 0,5 0,5 � 26,1 

Szynka wieprzowa 
gotowana  40 g 0,4 0,4 � 16,4 

 
Niewielu uczniów dostrzegło w nowym kontekście znany sobie schemat i pomnoŜyło 

masę białka zawartego w 100 g. masła przez 0,3 (dla szynki odpowiednio – przez 0,4). 
Zwykle posługiwali się proporcjami. Obliczenie ilości białka w poszczególnych składnikach 
śniadania oznaczało więc, w zaleŜności od wybranej strategii, ułoŜenie i rozwiązanie od 2 
do 4 proporcji. Przykład 1. ilustruje najczęściej pojawiający się w pracach uczniowskich 
sposób rozwiązywania zadania 28. Ilości białka w bułce i serze obliczone zostały 
„wprost”, a w pozostałych produktach – przy pomocy proporcji. Rozwiązanie jest po-
prawne. 

 
Przykład 1. 
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Wielu uczniów nie czytało treści zadania starannie. Niektórzy nie zauwaŜyli, Ŝe poda-
no zawartość białka w 100 g produktu, a nie w 1 g. Nie zreflektowali się nawet po otrzy-
maniu kuriozalnego wyniku paru kilogramów białka (Przykład 2.). Inni sądzili, Ŝe dane 
w tabelce dotyczą ilości produktów składających się na śniadanie i wystarczy je dodać 
(Przykład 3.). 

 
Przykład 2. 

 
 

Przykład 3. 
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Sporo było prac świadczących o zupełnej bezradności wobec pytania ile białka zawie-
ra..., jeśli 100g zawiera... i braku elementarnych umiejętności rachunkowych.  
 
Przykład 4. 

 
 
 
Pojawiały się równieŜ całkowicie błędne strategie rozwiązywania zadania np. przyjęcia 
załoŜenia, Ŝe śniadanie jest jednorodnym produktem. 
 
Przykład 5. 
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Tylko 45 % uczniów wiedziało jakie obliczenia trzeba wykonać, przy czym co drugi 
z nich pomylił się w rachunkach. W rezultacie zadanie rozwiązało bezbłędnie 23% 
uczniów, a łatwość całego zadania jest równa 0,34. śadnego punktu za rozwiązanie za-
dania nie otrzymało prawie 55% uczniów. Procentowy rozkład wyników za zadanie 28. 
przedstawia się następująco: 

 

1 pkt.
23%

2 pkt.
23%

0 pkt.
54%

 
 

 
 

Podobnych umiejętności dotyczyły zadania zamknięte 1.–4. Do zadań 1., 2. i 3. 
podano wspólne informacje dotyczące zuŜycia energii przez organizm człowieka podczas 
uprawiania pewnych dyscyplin sportowych. W tym przypadku: 

Dyscyplina sportowa   zastępuje Nazwę produktu  
Czas treningu   –   Masę produktu  
Średnie zuŜycie energii  –   Cenę jednostkową 

Natomiast w zdaniu 4. mamy odpowiednio: energię, ilość kilokalorii, ilość kilodŜuli odpo-
wiadającą jednej kilokalorii. 

 
Informacje do zadań 1., 2. i 3. 
W tabeli przedstawiono średnie zuŜycie energii przez organizm zawodnika podczas 

uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, Ŝe zuŜycie energii jest wprost 
proporcjonalne do czasu. 

 
Dyscyplina sportowa Czas treningu 

w minutach 
Średnie zuŜycie energii 
w kilokaloriach (kcal) 

Siatkówka 120 700 

Pływanie 60 600 

Aerobik 30 250 

Piłka noŜna 90 1050 

Kolarstwo 45 450 
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Zadanie 1. (0-1) 
Ile energii zuŜywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny 

treningu siatkówki? 
A. 525 kcal  B. 600 kcal  C. 700 kcal  D. 1050 kcal 
 
Zadanie 2. (0-1) 
Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zuŜył 500 kcal. 

Którą dyscyplinę sportową trenował zawodnik? 
A. Piłkę noŜną.  B. Pływanie. C. Kolarstwo. D. Aerobik. 
 
Zadanie 3. (0-1) 
Podczas treningu piłki noŜnej organizm zawodnika zuŜył 1400 kcal. Ile go-

dzin trwał ten trening? 
A. 1,5  B. 2 C. 2,5 D. 3 
 
Zadanie 4. (0-1) 
Energię zuŜywaną przez organizm człowieka moŜna wyraŜać w kilokaloriach 

(kcal) lub w kilodŜulach (kJ). Przyjmij, Ŝe 1 kcal = 4,19 kJ. WskaŜ prawidłową 
odpowiedź. 

A. 130 kcal to 54,47 kJ 
B. 5447 kcal to 130 kJ 
C. 130 kcal to 544,7 kJ 
D. 544,7 kcal to 130 kJ 
 
Zadania zamknięte są dla uczniów znacznie łatwiejsze niŜ otwarte (nawet jeśli treść 

zadania jest taka sama). Tu wystarczyło dopasować odpowiedź (moŜna było szacować 
wyniki i nie wykonywać dokładnych obliczeń). Pomyłka w rachunkach skutkuje zwykle 
brakiem otrzymanej odpowiedzi wśród odpowiedzi proponowanych w zadaniu, a wtedy 
powtórne przeliczenie pozwala uniknąć błędu. Czasami uda się wybrać właściwą odpo-
wiedź przypadkiem. Nie jest więc niespodzianką, Ŝe wyniki są o wiele wyŜsze. Łatwości 
zadań 1. – 4. są równe odpowiednio: 0,73, 0,81, 0,71, 0,72.  

 
Zadanie 6., ostatnie z zadań zamkniętych dotyczących proporcjonalności prostej, by-

ło znacznie trudniejsze. Uczniowie musieli dysponować głębszą wiedzą i rozumieniem po-
jęć, by odkryć, iŜ w przestawionej na wykresie zaleŜności wprost proporcjonalnej: ile 
przebiegł zawodnik w ciągu..., jeśli w ciągu jednej sekundy przebiegał... stałym współ-
czynnikiem („ceną jednostkową”) jest dystans, jaki przebiegał zawodnik w czasie jednej 
sekundy i wywnioskować, Ŝe zawodnik biegł ze stałą prędkością. Kolejną trudność stano-
wiło wybranie wykresu odpowiadającego funkcji stałej. Poprawnej odpowiedzi na posta-
wione w zadaniu pytanie udzieliło 32% uczniów. 
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Informacje do zadań 5. i 6. 
Wykres przedstawia zaleŜność przebytej przez zawodnika drogi od czasu biegu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 6. (0-1) 
Który z wykresów poprawnie przedstawia zaleŜność prędkości od czasu bie-

gu zawodnika? 
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Omawiana grupa zadań dotyczących proporcjonalności prostej miała łatwość 0,57, 
czyli uczniowie zdobyli 57% moŜliwych do uzyskania punktów. Wydaje się, Ŝe to wynik 
mało satysfakcjonujący. Trzeba pamiętać, Ŝe gdyby zadania 1. – 4. zastąpić zadaniami 
otwartymi, z poleceniem: Oblicz ile..., bez moŜliwości przymierzania proponowanych wy-
ników, łatwość ich prawdopodobnie nie przekroczyłaby 0,34 (łatwości jaką miało zadania 
28.).  

 
b) umiejętności dziewcząt i chłopców z matematyki oraz z przedmiotów przy-
rodniczych 

 
Podobnie jak w ubiegłym roku dziewczynki uzyskały troszkę lepsze (o pół punktu) 

średnie wyniki niŜ chłopcy. Analiza wyników za poszczególne obszary umiejętności 
pozwala ocenić, jakiego typu zadania są mocniejszą stroną dziewcząt, a jakiego – 
chłopców. Zadania arkusza sprawdzały umiejętności z czterech obszarów standardów 
wymagań:  z obszaru I – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształce-
niu, 

z obszaru II – wyszukiwanie i stosowanie informacji, 
z obszaru III – skazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŜności, w szczególności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, 
z obszaru IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania pro-

blemów. 
 
W tabeli zestawione są średnie wyniki dziewcząt i chłopców z całości matematyczno-

przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego oraz z poszczególnych obszarów (dla okrę-
gu): 

 
 Całość Obszar I Obszar II Obszar III Obszar IV 

OKE 25,18 7,54 8,11 6,79 2,75 

- dziewczynki 25,45 7,53 8,03 7,13 2,76 

- chłopcy 24,92 7,54 8,19 6,46 2,73 

RóŜnica 0,53 -0,01 -0,16 0,67 0,03 

 
Wyniki z obszarów i i IV praktycznie się nie róŜnią, w obszarze II minimalnie lepsze 

wyniki osiągnęli chłopcy. O całościowym rezultacie zdecydowały wyniki z obszaru III, któ-
ry zawierał głównie zadania przyrodnicze (oraz 2 zadania ze szkolnej algebry).  

Na diagramie 3. porównane są łatwości zadań (lub poszczególnych kryteriów – 
w przypadku zadań otwartych) z III obszaru dla dziewcząt i chłopców. Największe róŜnice 
łatwości występują w zadaniach 7. i 29. z fizyki oraz 16. i 35. z chemii. 
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Diagram 3. Łatwości zadań z III obszaru umiejętności 
 
Aby rozwiązać zadanie 7., trzeba było znać wzór na związek długości fali dźwiękowej 

z jej częstotliwością i prędkością rozchodzenia się (i ewentualnie umieć przekształcać 
wzory algebraiczne). MoŜna teŜ było odtworzyć wzór porównując podane w treści i odpo-
wiedziach jednostki fizyczne. 

 
Zadanie 7. (0-1) 
Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma 

fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 
s
m

? 

A. 0,5 m B. 2 m C. 510 m D. 57 800 m 
 
Wydaje się, Ŝe chłopcy znacznie rzadziej wybierali poprawną odpowiedź nie tylko 

z powodu nieznajomości wzorów. W treści otwartego zadania 29. podane zostały wszyst-
kie potrzebne wzory wiąŜące siłę, pracę, energię i moc, a jednak na kaŜdym etapie 
rozwiązywania zadania (29A, 29B, 29C, 29D) chłopcy mają słabsze wyniki niŜ 
dziewczynki.  

 
Zadanie 29. (0-4) 
Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Ja-

ka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? 

Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 
kg
N10=g . Zapisz obliczenia, 

uwzględniając jednostki wielkości fizycznych. 
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Do rozwiązania zadania wykorzystaj wzory spośród podanych: 
W = F ⋅⋅⋅⋅ s w = P ⋅⋅⋅⋅ t F = m ⋅⋅⋅⋅ g ∆E = m ⋅⋅⋅⋅ g ⋅⋅⋅⋅ h 

 
Podobnie było z zadaniami z chemii. Nie wystarczyło pamiętać wartościowości paru 

pierwiastków chemicznych, lecz trzeba było takŜe znać i umieć stosować kilka praw przy-
rody. Zadanie 16. sprawdzało rozumienie zasad budowy związków chemicznych, a zada-
nie 35. równieŜ umiejętność zapisywania równań reakcji chemicznych. 

 
Zadanie 16. (0-1) 
WskaŜ wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy. 
A. N2O B. N2O3 C. NO2 D. N2O5 
 
 
Zadanie 35. (0-2) 
Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno ga-

szone w reakcji z tlenkiem węgla(IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując 
powyŜszą informację, uzupełnij równania reakcji. 

Równanie reakcji I 
 
…………..… + ……..………→  Ca(OH)2 
Równanie reakcji II 
 
Ca(OH)2 + ……..…… →  ……………. + H2O 

 
MoŜna więc sądzić, Ŝe dziewczynki dysponują większą wiedzą zakresie tematyki po-

ruszanej w omówionych wyŜej zadaniach, ale teŜ rozumieją ją i potrafią z niej korzystać 
lepiej niŜ chłopcy. Nasuwa się pytanie, czy generalnie dziewczynki lepiej rozwiązywały 
zadania przyrodnicze i jak sobie radziły z zadaniami matematycznymi? 

 
Zadania zestawu matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego 

sprawdzają umiejętności ponadprzedmiotowe (zapisane w standardach egzaminacyj-
nych), ale treści zadań dotyczą poszczególnych przedmiotów lub pogranicza kilku z nich. 
Często są to zadania na stosowanie matematyki w róŜnych kontekstach zarówno doty-
czących innych przedmiotów szkolnych, jak i sytuacji praktycznych z Ŝycia codziennego. 
MoŜna pokusić się o podzielenie zadań na matematyczne i przyrodnicze oraz 
o zanalizowanie wyników dziewcząt i chłopców zgodnie z tym podziałem. Do zadań przy-
rodniczych zaliczone zostały zadania: 7., 8., 11. – 17., 21., 23., 24., 26., 29., – 32., 35., 
a do matematycznych – zadania: 1. – 6., 9, 18. – 20., 25., 27., 28., 33., 34., 36.  

Na diagramach 4 i 5 przedstawione są łatwości zadań z obu grup (przyrodniczej 
i matematycznej) dla dziewcząt i chłopców oraz róŜnice względne tych łatwości (obliczone 
według wzoru: (łatwośćdla dziewczynek – łatwość dla chłopców) : łatwość dla chłopców). Jeśli białe 
słupki wystają ponad poziom 0,00, to znaczy, Ŝe w danym zadaniu lepsze są wyniki 
dziewcząt. W zadaniach, w których chłopcy osiągnęli lepsze wyniki, białe słupki znajdują 
się poniŜej poziomu 0,00. Im dłuŜszy biały słupek, tym róŜnica łatwości istotniejsza. 
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Diagram 4. Łatwości zadań przyrodniczych 
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Diagram 5. Łatwości zadań matematycznych 
 
Widać, Ŝe na ogół dziewczęta uzyskiwały lepsze wyniki w zadaniach przyrodniczych, 

a chłopcy w matematycznych, ale róŜnice dla większości zadań są minimalne – w grani-
cach błędu pomiaru.  
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Prawie wszystkie zadania przyrodnicze, w rozwiązywaniu których duŜo lepiej spisały 
się dziewczęta niŜ chłopcy, zostały juŜ omówione (zadania: 7., 16., 29. i 35.). Pozostało 
zadanie 15. mające najniŜszą łatwość wśród zadań zamkniętych (0,25) i naleŜące do naj-
trudniejszych w całym arkuszu. Sprawdzało ono umiejętność posługiwania się układem 
okresowym pierwiastków.  

Jedyne z zadań przyrodniczych, które chłopcy rozwiązywali zauwaŜalnie lepiej niŜ 
dziewczynki – zadanie 24. – dotyczyło skutków ruchu obrotowego Ziemi (Na dołączonej 
mapie świata zaznaczono 4 miasta: Meksyk, Buenos Aires, Lagos i Delhi. NaleŜało odczy-
tać z mapy, w których z zaznaczonych miast Słonce góruje później niŜ w Lagos.). Pozo-
stałe zadania rozwiązywało tyle samo (lub prawie tyle samo) procent dziewcząt co chłop-
ców.  

RównieŜ wśród zadań matematycznych było sporo jednakowo łatwych i dla dziew-
cząt, i dla chłopców. Istotne róŜnice łatwości występują dla zadania 33. i 34. Zadanie 33. 
wyraźnie lepiej rozwiązywały dziewczynki. 

 
Zadanie 33. (0-3) 
Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokości 40 cm. 

Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij 3,14π = . Wynik zaokrąglij do 1 li-

tra. Zapisz obliczenia. 
 
Jest to typowe szkolne zadanie ćwiczeniowe. Aby je rozwiązać, trzeba było pamiętać 

algorytm obliczania objętości walca. W tabeli podano skrótowo zapisane czynności punk-
towane w zadaniu oraz procent uczniów poprawnie wykonujących daną czynność: 

 
Procent uczniów 

Etap rozwiązania 
ogółem dziewczynki chłopcy  

33A metoda obliczania objętości walca 43 47 39 

33B rachunki (na liczbach) 20 22 18 

33C zamiana jednostek 25 26 27 

 
Łatwość całego zadania jest równa 0,32 dla dziewczynek, a 0,28 – dla chłopców.  
 
Interpretacja treści i dobór modelu matematycznego w zadaniu 34. stanowiły duŜy 

problem dla wszystkich uczniów. Tu równieŜ trzeba było pamiętać podstawowe algorytmy 
dotyczące związków miarowych w figurach geometrycznych, ale to nie wystarczało do 
rozwiązania problemu. Z kontekstu zadania naleŜało wywnioskować, które figury geome-
tryczne uwzględnić, a które pominąć. To odniesienie do „praktyki” spowodowało, Ŝe w ca-
łym okręgu uczniowie uzyskali średnio 1 z 5 punktów przyznawanych za zadanie. 
W większości kryteriów zadania 34. lepsze wyniki uzyskali chłopcy. Mimo to, łatwość ca-
łego zadania jest taka sama i dla dziewcząt, i dla chłopców.  
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Zadanie 34. (0-5) 
Na sąsiednich działkach wybudowano domy róŜniące się kształtem dachów 

(patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię? Zapisz obliczenia. 
 
dom I         dom II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dach i składa się z czterech trójkątów, dach II z dwóch prostokątów. W obu przypad-

kach nie podano jednego z wymiarów potrzebnych do obliczenia pola: wysokość trójkąta 
i bok prostokąta. Po znalezieniu brakujących danych naleŜało obliczyć pole trójkąta 
i pomnoŜyć przez 4 oraz obliczyć pole prostokąta i pomnoŜyć przez 2. Na koniec pozosta-
ło porównać oba wyniki i udzielić odpowiedzi. W tabeli podano skrótowo zapisane czynno-
ści punktowane w zadaniu oraz procent uczniów poprawnie wykonujących daną czynność 
(pierwsze 4 punkty dotyczą poprawności metod wykonywania kolejnych etapów, ostatni 
przyznawany był za poprawne wykonanie reszty, tj. obliczeń i porównania wyników).  

 
Procent uczniów 

Etap rozwiązania 
ogółem dziewczynki chłopcy  

34A Wysokość trójkąta 37 40 34 

34B Pole 4 trójkątów 23 22 23 

34C Bok prostokąta 30 30 31 

34D Pole 2 prostokątów 10 8 12 

34E Poprawne obliczenia, porównanie pól 6 5 7 

 
Wydawałoby się, Ŝe znalezienie wysokości trójkąta i boku prostokąta jest podobnie 

trudne (a nawet, Ŝe to drugie jest łatwiejsze). Tymczasem znacznie więcej uczniów pora-
dziło sobie z wysokością trójkąta (37%) niŜ z bokiem prostokąta (30%). Zapewne pamię-
tali oni gotowe wzory dotyczące związków miarowych w trójkącie równobocznym 
i dlatego częściej podejmowali próbę obliczania szukanej wysokości lub od razu pola trój-
kąta. Na takim rezultacie dla okręgu zawaŜyły wyniki dziewcząt (wyniki krajowe są ana-
logiczne). Pierwszy punkt uzyskało 40% dziewcząt, a tylko 34% chłopców. Natomiast 
trzeci punkt otrzymało znacznie mniej dziewcząt (30%), a niewiele mniej chłopców 
(31%).  
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Stosunkowo mało uczniów, mając juŜ wszystkie dane do obliczenia pola trójkąta, ob-
liczało poprawnie powierzchnię dachu I. Uczniowie często brali pod uwagę mniej niŜ 4 
trójkąty lub doliczali jeszcze podstawę ostrosłupa. Tu równieŜ dziewczynkom poszło go-
rzej niŜ chłopcom. Wprawdzie procent dziewcząt i chłopców, którzy poradzili sobie z tym 
etapem jest prawie taki sam (22% i 23%), ale juŜ wcześniej wszystkie wielkości potrzeb-
ne do obliczenia pola znalazło znacznie więcej dziewcząt niŜ chłopców.  

Jeszcze więcej problemów stworzyło uczniom obliczenie powierzchni dachu II. Odpo-
wiednimi danymi do obliczenia pola prostokąta dysponowało ok. 30% uczniów, a punkt 
za obliczanie odpowiedniego pola otrzymało 10% uczniów. Głównym powodem było wy-
branie niewłaściwego modelu matematycznego dachu. Uczniowie doliczali do dachu róŜne 
dodatkowe powierzchnie – najczęściej trójkątne fragmenty szczytowych ścian domu. 
TakŜe na tym etapie dziewczynki pogubiły się bardziej niŜ chłopcy. Potrzebne dane miało 
30% dziewcząt, a liczyło właściwą powierzchnię tylko 8% (chłopców odpowiednio 31 % 
i 12%). Przykład 5. jest typowym częściowo poprawnym rozwiązaniem z błędnie oblicza-
ną powierzchnią dachu II. Uczeń skorzystał ze wzoru na pole trójkąta równobocznego (w 
zaleŜności od boku) do obliczenia pola powierzchni dachu I. Szukaną długość boku pro-
stokąta obliczył stosując tw. Pitagorasa. Poprawnie obliczył równieŜ pole prostokąta 

(32 2 ). Niestety, do powierzchni dachu II oprócz pól dwóch prostokątów zaliczył jeszcze 

pole dwóch trójkątów (32).  
 
Przykład 5. 
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Wzajemne relacje wyników dziewcząt i chłopców za zadania z matematyczno-
przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego są takie same w okręgu i w obu wojewódz-
twach okręgu (i nie róŜnią się od ogólnokrajowych). Te same zadania są łatwiejsze dla 
dziewcząt niŜ dla chłopców i w woj. opolskim, i w woj. dolnośląskim.  

Jeśli przyjrzeć się średnim wynikom dziewcząt i chłopców w poszczególnych war-
stwach (w zaleŜności od wielkości miejscowości, w której jest szkoła), to wzajemne rela-
cje tych wyników są nieco inne w województwie dolnośląskim niŜ w opolskim. Diagramy 
przedstawiają procent punktów uzyskanych średnio przez dziewczynki i chłopców ze szkół 
w poszczególnych warstwach (małe miasta – poniŜej 20 tys. mieszkańców, średnie mia-
sta – od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, duŜe miasta – powyŜej 100 tys. mieszkań-
ców).  
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Diagram 6. Średnie wyniki dziewcząt i chłopców w woj. dolnośląskim 
 
W woj. dolnośląskim im większa miejscowość, tym wyŜszy średni wynik i tym mniej-

sza róŜnica między wynikami dziewcząt i chłopców. 
W woj. opolskim trudno mówić o takiej zaleŜności. Średnie wyniki uczniów ze szkół 

wiejskich są wyraźnie lepsze od wyników uczniów ze szkół w małych miastach, a dzięki 
wynikom dziewcząt nie ustępują wynikom uczniów ze szkół w średnich miastach. Podob-
nie jak w woj. dolnośląskim róŜnica między wynikami dziewcząt i chłopców jest najwięk-
sza w szkołach wiejskich. W przeciwieństwie jednak do woj. dolnośląskiego nie zanika 
w duŜych miastach. 
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Diagram 7. Średnie wyniki dziewcząt i chłopców w woj. opolskim 
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IV. Część językowa 
 

1. Wyniki 
 

a) opis standardowego zestawu zadań z zakresu języków obcych 
 
Standardowy arkusz egzaminacyjny A1 z języka angielskiego składa się z 13 zadań 

zamkniętych, a z języka niemieckiego z 14 zadań zamkniętych. Przy konstruowaniu za-
dań autorzy wykorzystali materiały ikonograficzne. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 
zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. 

Zadania sprawdzały umiejętności z trzech obszarów standardów wymagań egzamina-
cyjnych. Udział punktów moŜliwych do uzyskania za kaŜdy z tych obszarów przedstawia 
tabela 1 (język angielski) i tabela 2 (język niemiecki). 

    

b) ogólne wyniki arkusza standardowego 
 

Tabela 1. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów - język angielski 

    

Obszar standardów Numery zadań 
Liczba  
punktów Waga (w %) 

Rozumienie ze słuchu 1, 2, 3 10 20 

Rozumienie tekstu czyta-
nego 9, 10, 11, 12, 13 20 40 

Reagowanie językowe 4, 5, 6, 7, 8 20 40 

 
Tabela 2. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów - język niemiecki 

 

Obszar standardów Numery zadań 
Liczba  
punktów Waga (w %) 

Rozumienie ze słuchu 1, 2, 3 10 20 

Rozumienie tekstu czyta-
nego 9, 10, 11, 12, 13, 14 20 40 

Reagowanie językowe 4, 5, 6, 7, 8 20 40 

 
Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego uzyskali w okręgu 

61,8% punktów moŜliwych do zdobycia, a z języka niemieckiego – 65,2%. Średni wynik z 
języka angielskiego wynosi 30,9 punktów dla całego okręgu, a z języka niemieckiego – 
32,6. W obu województwach uczniowie osiągnęli zbliŜony średni wynik z obu języków 
(Tabela 3.). 
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Tabela 3. Ogólne wyniki arkusza standardowego z języka angielskiego i niemieckiego 
 

Średni wynik w pkt. Średni wynik w % 
Wyszczególnienie 

Język ang. Język niem. Język ang. Język niem. 

Ogółem 30,9 32,6 61,8% 65,2% 

- woj. dolnośląskie 31,0 32,5 62,0% 65,1% 

- woj. opolskie 30,7 33,1 61,4% 66,2% 

- duŜe miasta 34,4 34,2 68,8% 68,3% 

- m. Wrocław 35,4 35,2 70,8% 70,5% 

- m. Opole 35,8 32,9 71,7% 65,9% 

- średnie miasta 31,4 32,8 62,9% 65,6% 

- małe miasta 29,1 32,6 58,2% 65,1% 

- wieś 28,2 31,4 56,4% 62,9% 

- szkoły publiczne 30,7 32,6 61,3% 65,2% 

- szkoły niepubliczne 38,2 33,5 76,4% 66,9% 

 
NajwyŜsze wyniki uzyskali uczniowie z duŜych miast. RóŜnica między duŜymi i mały-

mi miastami oraz gimnazjami wiejskimi wynosi około 6 punktów proc. w języku angiel-
skim i około 2 punktów proc. w języku niemieckim. NajniŜsze wyniki od 1 do 5 pkt uzy-
skało pięciu uczniów (język angielski) i tylko jeden uczeń z języka niemieckiego, a naj-
wyŜsze (50 pkt) - 333 gimnazjalistów z języka angielskiego i 174 z języka niemieckiego. 

Rozkład wyników części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w okręgu zo-
stał zaprezentowany na diagramie 1, a z języka niemieckiego na diagramie 2. 

 

Procentowy rozkład wyników za zestaw GA-1-092 
(N=26 962, średni wynik 30,9 pkt)
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Diagram 1. Rozkład ogólnych wyników w okręgu z języka angielskiego. 
 



57 

 
 

Procentowy rozkład wyników za zestaw GN-1-092 
(N=15 476, średni wynik 32,6 pkt)
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Diagram 2. Rozkład ogólnych wyników w okręgu z języka niemieckiego. 
 
 

c) wyniki w obszarach umiejętności 
 

NajwyŜsze wyniki uzyskiwali uczniowie za rozumienie tekstu słuchanego w obydwu 
językach (65,8% - język angielski, 86,4% - język niemiecki), a najsłabsze za rozumienie 
tekstu czytanego (odpowiednio: 60,7% i 54,6%). Tabela 4 przedstawia średnie wyniki 
uczniów z poszczególnych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych. 

 
Tabela 4. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności z podziałem na język angielski 
i niemiecki 
 

Język angielski Język niemiecki 
Wyszczególnienie 

Obszar I Obszar II Obszar III Obszar I Obszar II Obszar III 

Liczba pkt do uzyskania 10 20 20 10 20 20 

 Średni wynik w pkt. 

Ogółem 6,6 12,1 12,2 8,6 10,9 13,1 

- woj. dolnośląskie 6,6 12,2 12,2 8,6 10,9 13,0 

- woj. opolskie 6,5 12,1 12,1 8,8 11,2 13,2 

- duŜe miasta 7,2 13,8 13,4 8,8 11,7 13,7 

- m. Wrocław 7,3 14,3 13,8 8,9 12,2 14,1 

- m. Opole 7,4 14,5 13,9 9,0 11,1 12,9 

- średnie miasta 6,7 12,4 12,4 8,7 11,0 13,1 
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- małe miasta 6,2 11,3 11,6 8,6 10,9 13,1 

- wieś 6,1 10,9 11,2 8,5 10,4 12,6 

- szkoły publiczne 6,5 12,0 12,1 8,6 10,9 13,1 

- szkoły niepubliczne 7,8 15,5 14,9 8,3 11,9 13,3 

 Średni wynik w % 

Ogółem 65,8% 60,7% 60,9% 86,4% 54,6% 65,3% 

- woj. dolnośląskie 65,9% 60,9% 61,1% 86,2% 54,4% 65,2% 

- woj. opolskie 65,4% 60,3% 60,5% 87,7% 55,8% 66,0% 

- duŜe miasta 71,8% 69,0% 67,2% 87,7% 58,5% 68,5% 

- m. Wrocław 73,5% 71,4% 68,8% 89,0% 61,1% 70,5% 

- m. Opole 74,1% 72,5% 69,6% 89,6% 55,4% 64,6% 

- średnie miasta 66,9% 62,0% 61,8% 86,9% 55,0% 65,6% 

- małe miasta 62,4% 56,5% 57,9% 86,3% 54,3% 65,3% 

- wieś 61,2% 54,6% 55,9% 85,1% 51,8% 62,9% 

- szkoły publiczne 65,4% 60,2% 60,5% 86,4% 54,5% 65,3% 

- szkoły niepubliczne 78,0% 77,6% 74,3% 82,8% 59,4% 66,5% 

 
 

2. Analiza zadań arkusza gimnazjalnego z języka angielskiego pod kątem moc-
nych i słabych stron zdających 
 
Arkusz gimnazjalny z języka angielskiego składał się z 13 zadań sprawdzających na-

stępujące obszary umiejętności: odbiór tekstu słuchanego (zadania 1 – 3, za które moŜ-
na było uzyskać maksymalnie 10 punktów), reagowanie językowe (zadania 4 – 8, za któ-
re moŜna było uzyskać maksymalnie 20 punktów) i odbiór tekstu czytanego (zadania 9 – 
13), za które moŜna było uzyskać maksymalnie 20 punktów). Wszystkie umiejętności by-
ły sprawdzane zadaniami zamkniętymi. 

Pierwsza część egzaminu trwała 15 minut i składała się z trzech zadań sprawdzają-
cych umiejętność rozumienia ze słuchu oraz jednego zadania sprawdzającego reagowanie 
językowe w oparciu o krótkie wypowiedzi nagrane na płycie. Wszystkie teksty były na-
grane dwukrotnie. Przerwy między nagraniami dawały uczniom czas na zapoznanie się 
z zadaniem, rozwiązanie go i przeniesienie rozwiązania na kartę odpowiedzi.  

Cały test był dla piszących umiarkowanie trudny (wskaźnik łatwości 0,62). Wszystkie 
obszary umiejętności okazały się porównywalnie trudne. Odbiór tekstu słuchanego był 
nieco łatwiejszy (wskaźnik łatwości 0,66) niŜ dwa pozostałe obszary umiejętności 
(wskaźnik łatwości 0,61). Nie moŜna więc stwierdzić, Ŝe uczniowie opanowali jedne umie-
jętności lepiej niŜ inne. Jednak analiza poszczególnych zadań i zadań cząstkowych po-
zwala na sformułowanie pewnych wniosków dotyczących przygotowania uczniów gimna-
zjów do egzaminu.  

 
a) odbiór tekstu słuchanego 

 
Zadanie 1. sprawdzało dwa standardy – stwierdzanie, czy tekst zawiera określone 

informacje; wyszukiwanie/selekcjonowanie informacji i określanie kontekstu sytuacyjne-
go – techniką wielokrotnego wyboru i składało się z czterech zadań cząstkowych. Zadania 
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dotyczyły następujących zakresów tematycznych: „śycie rodzinne i towarzyskie” oraz 
„śywienie”. Zadanie polegało na wysłuchaniu wiadomości nagranej na automatycznej se-
kretarce i wyborze prawidłowej odpowiedzi na postawione pytania. W zadaniach 1.1. – 
1.3. wykorzystano ilustracje prezentujące odpowiedzi do wyboru. W tych trzech zada-
niach cząstkowych zdający miał wyselekcjonować informacje i ta umiejętność nie przy-
sporzyła większych trudności. Zadania 1.1 – 1.3. okazały się łatwe i bardzo łatwe (0,72 – 
0,91). Najwięcej problemów uczniowie mieli z zadaniem 1.4. sprawdzającym umiejętność 
określania kontekstu sytuacyjnego. Zadanie wymagało określenia odbiorcy nagranego 
tekstu. Prawidłowej odpowiedzi, tzn. Ŝe odbiorcą jest syn, moŜna było udzielić na pod-
stawie sposobu zwracania się nadawcy (mamy) do odbiorcy (syna) i wyraźnej podpowie-
dzi w zdaniu Dad will be late as usual. Ponad 30% zdających stwierdziło, Ŝe kobieta zo-
stawia tę wiadomość swemu sąsiadowi i wybrało odpowiedź B. neighbour. Prawdopodob-
nie uczynili tak dlatego, Ŝe słowo neighbour pada w nagraniu, a son i husband nie, więc 
zaznaczyli odpowiedź zawierającą jedyne słowo, które byli w stanie zidentyfikować w na-
graniu. 

 
Zadanie 2. sprawdzało jeden standard – określanie głównej myśli tekstu – techniką 

na dobieranie i składało się z trzech zadań cząstkowych. Zadania dotyczyły następują-
cych zakresów tematycznych: „Środki masowego przekazu” i „śycie rodzinne 
i towarzyskie”. Podstawą do tego zadania były wypowiedzi nastolatków na temat ogląda-
nia telewizji. Zdający miał dobrać do wypowiedzi rozmówców zdania podsumowujące je, 
przy czym jedno zdanie podane było dodatkowo i nie pasowało do Ŝadnej wypowiedzi. To 
zadanie okazało się umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości 0,54), ale najtrudniejsze 
spośród wszystkich zadań sprawdzających umiejętność odbioru tekstu słuchanego. Aby 
poprawnie rozwiązać zadanie, naleŜało zrozumieć ogólny sens kaŜdej wypowiedzi. Po-
dobnie jak w zadaniu pierwszym uczniowie wybierali nieprawidłowe odpowiedzi, sugeru-
jąc się wychwytanymi pojedynczymi słowami z nagrania, a nie starali się odpowiedzieć 
sobie na pytanie, o czym mówi dana osoba. Wydaje się, Ŝe duŜo łatwiejsze jest dla 
uczniów wyselekcjonowanie informacji w tekście niŜ określenie, o czym on jest.  

 
Zadanie 3. sprawdzało jeden standard – stwierdzanie, czy tekst zawiera określone 

informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji – techniką prawda/fałsz i skła-
dało się z trzech zadań cząstkowych. Zadania dotyczyły następujących zakresów 
tematycznych: „Szkoła” i „śycie rodzinne i towarzyskie”. Zadanie oparto na rozmowie na-
stolatek o szkole tańca. Na podstawie informacji zawartych w dialogu uczeń musiał 
stwierdzić, które zdania są zgodne z treścią nagrania, a które nie. Zadanie okazało się 
umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości 0,69). Tym razem poprawne rozwiązanie zada-
nia wymagało zrozumienia szczegółów dialogu. Konieczne było rozróŜnienie informacji 
istotnych dla prawidłowego rozwiązania kaŜdego zadania cząstkowego od tych, które zo-
stały wprowadzone celowo, aby zdający był zmuszony do wyselekcjonowania odpowied-
niej informacji. W ten sposób wychwytywanie z nagrania pojedynczych słów i na tej pod-
stawie wybieranie prawidłowej odpowiedzi było nieskuteczne. Najtrudniejsze (wskaźnik 
łatwości 0,46) okazało się zadanie 3.3., w którym uczeń miał zdecydować, czy lekcje tań-
ca odbywają się w poniedziałki i piątki. We fragmencie nagrania, do którego odnosi się to 
zadanie, wymienione są jeszcze dwa inne dni tygodnia, ale to nie one stanowiły prawi-
dłową odpowiedź. Dodatkowa trudność polegała na tym, Ŝe wzmianka o poniedziałku po-
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jawia się na początku tego fragmentu, a o piątku na końcu. Aby poprawnie rozwiązać za-
danie, uczeń musiał więc wysłuchać całego fragmentu, a nie skupiać się na pojedynczych 
słowach i wyselekcjonować informacje potrzebne do prawidłowego rozwiązania.  
 
b) reagowanie językowe 

 
Zadanie 4. sprawdzało umiejętność reagowania językowego i było oparte na tekście 

słuchanym. Uczeń miał wybrać spośród trzech moŜliwości reakcję odpowiednią do czte-
rech jednozdaniowych wypowiedzi w typowych sytuacjach komunikacyjnych – propozycja 
spotkania, przekazanie pozdrowień, przedstawienie się, zapytanie o postępy w nauce. To 
zadanie okazało średnio trudne (wskaźnik łatwości 0,52), ale najtrudniejsze spośród za-
dań z obszaru reagowania językowego. Problem polegał na tym, Ŝe naleŜało uwaŜnie wy-
słuchać bardzo krótkich wypowiedzi. Uczniowie z reguły słuchają dłuŜszych tekstów i brak 
koncentracji na samym początku nie ma wpływu na zrozumienie dalszej części tekstu. 
Zrozumienie bardzo krótkich wypowiedzi, w których jeszcze moŜe wystąpić jakieś nie-
znane słowo i nie ma kontekstu pomagającego odgadnąć jego znaczenie, moŜe stanowić 
dodatkową trudność. Z drugiej strony jednak warto pamiętać, Ŝe te zadania sprawdzają 
znajomość bardzo typowych zwrotów uŜywanych w sytuacjach Ŝycia codziennego. NaleŜy 
teŜ dodać, Ŝe jak do tej pory, większość podręczników nie oferuje ćwiczeń doskonalących 
umiejętność reagowania na wysłuchane komunikaty. Najtrudniejsze było zadanie 4.2., 
które wymagało reakcji na komunikat: Give my love to your sister. Jedynie 34 % zdają-
cych udzieliło poprawnej odpowiedzi, tj.: Yes, I will. Thank you, a aŜ 47% odpowiedziało 
I love her too. Prawdopodobnie i w tym przypadku wielu zdających rozpoznało 
w wysłuchanym komunikacie słowo love i dystraktor zawierający to słowo stał się bardzo 
atrakcyjny. 

 
Zdecydowanie łatwiejsze zadania z obszaru reagowania językowego to zadania 5. i 6. 

Obydwa miały wskaźnik łatwości 0,7, co oznacza, Ŝe były łatwe. Rozwiązanie zadania 5. 
polegało na dopasowaniu odpowiedzi do pytań o tematyce „Dom”, „Szkoła”, „Zakupy”, 
„PodróŜowanie i turystyka”. To zadanie takŜe sprawdzało umiejętność właściwego reago-
wania językowego w określonych kontekstach sytuacyjnych. Zadanie było podobne do 
zadania 4. i sprawdzało ten sam standard, ale było łatwiejsze poniewaŜ zawierało krótkie 
pytania, które uczeń miał zapisane w arkuszu i mógł do nich wielokrotnie wracać, aby 
dobrze je zrozumieć. Pytania, do których naleŜało dopasować właściwą reakcję, nie były 
skomplikowane i dotyczyły typowych sytuacji Ŝycia codziennego. Najłatwiejsze (wskaźnik 
łatwości 0,90 – bardzo łatwe) okazało się zadanie 5.1. How big is your room? – It’s small 
but very comfortable. Najwięcej problemów (wskaźnik łatwości 0,58 – umiarkowanie 
trudne) przysporzyło zadanie 5.3. What size is your father? – Large or extra large. I’m 
not sure, co moŜe dziwić, poniewaŜ rozmiary ubrań równieŜ w Polsce podawane są jako 
L, XL, itd. Nasuwa się jednak pytanie, czy uczniowie kupując ubranie, zdają sobie spra-
wę, co kryje się pod tymi literami.  

 
Zadanie 6. sprawdzało umiejętność przetwarzania treści tekstu przeczytanego w ję-

zyku polskim i reagowania na te treści w języku angielskim techniką wielokrotnego 
wyboru. Uczeń wybierał jedną z trzech podanych reakcji na sytuację opisaną w języku 
polskim. Sytuacje dotyczyły następujących zakresów tematycznych: „śycie rodzinne 
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i towarzyskie”, „Zakupy” i „Zdrowie”. Najłatwiejszy (wskaźnik łatwości 0,87 – łatwe) dla 
uczniów okazał się wybór odpowiedniej reakcji językowej do sytuacji w zadaniu cząstko-
wym 6.5. Radzisz koleŜance, Ŝeby nie piła tak duŜo coca-coli. Wynika z tego, Ŝe ucznio-
wie dobrze opanowali typowy zwrot słuŜący do udzielania rady You should/shouldn’t… 
Najtrudniejsze (wskaźnik łatwości 0,49 – trudne) było zadanie 6.4. Odebrałeś/aś telefon 
do koleŜanki, która jest nieobecna. Jak zapytasz, czy coś jej przekazać? Około 35% 
uczniów wybrało odpowiedź B. Can I leave a message for her?. Prawdopodobnie nie-
uwaŜnie przeczytali opis sytuacji i wybrali bardziej znaną konstrukcję z can niŜ mniej po-
pularne shall. 

 
Zadanie 7. sprawdzało umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-

gramatycznych ze standardu obejmującego rozpoznawanie i poprawne stosowanie struk-
tur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji. Zastosowano tu 
technikę wielokrotnego wyboru. PoniewaŜ arkusz egzaminacyjny składał się wyłącznie 
z zadań zamkniętych umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych nie 
mogła być testowana. Zadanie okazało się umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości 
0,54). Sytuacja komunikacyjna przedstawiona w zadaniu to wymiana korespondencji. 
Zadaniem zdającego było uzupełnić odpowiedź na list koleŜanki. Treść tego listu obejmo-
wała następujące zakresy tematyczne: „Człowiek – wygląd zewnętrzny” i „śycie rodzinne 
i towarzyskie.” Aby poprawnie uzupełnić luki, konieczna była znajomość struktur grama-
tyczno-leksykalnych z obszaru Uczucia, Ŝyczenia, preferencje – wyraŜenie radości oraz 
Informacja – porównanie cech osób i opis planów i zamierzeń. Najtrudniejszym zadaniem 
cząstkowym (wskaźnik łatwości 0,42 – trudne) było zadanie 7.1., w którym uczeń musiał 
wykazać się znajomością zwrotu grzecznościowego It’s nice to hear from you uŜywanego 
na początku listu. Pozostałe dwa zadania cząstkowe – 7.2. i 7.3 – wypadły porównywal-
nie i były umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości odpowiednio 0,62 i 059). Warto za-
uwaŜyć, Ŝe aby prawidłowo rozwiązać zadanie 7.2., nie wystarczy wyłącznie znajomość 
zasady, w jaki sposób stopniuje się przymiotniki. Na podstawie kontekstu naleŜy zdecy-
dować, która z podanych form przymiotników jest poprawna. 

 
Zadanie 8. sprawdzało umiejętność przetwarzania treści materiału ikonograficznego 

na język angielski techniką wielokrotnego wyboru. Zadaniem zdającego było uzupełnienie 
luk w opisie ilustracji wyrazami wybieranymi spośród trzech moŜliwości, aby opis był 
zgodny z treścią tej ilustracji. To zadanie okazało się umiarkowanie trudne (wskaźnik ła-
twości 0,60), ale zadanie cząstkowe 8.1. było najtrudniejsze w całym arkuszu (wskaźnik 
łatwości 0,25 – trudne). Sprawdzało ono znajomość czasownika frazowego look after 
(opiekować się), a dystraktorami były look at i look for. Ponad 70% zdających wybrała 
nieprawidłowe odpowiedzi prawdopodobnie dlatego, Ŝe zarówno look at jak i look for są 
czasownikami podstawowymi wprowadzanymi juŜ na początku nauki, podczas gdy look 
after mógł im się wydawać obcy i przez to mało atrakcyjny. Zastanawia jednak fakt, Ŝe 
zdający wybierali te czasowniki, widząc, Ŝe Ŝaden z nich nie jest zgodny z treścią ilustra-
cji. Nie znając look after, mogli przecieŜ udzielić prawidłowej odpowiedzi drogą eliminacji. 
MoŜliwe, Ŝe po prostu nie znają strategii zdawania egzaminu. 
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c) odbiór tekstu czytanego 
 

Zadanie 9. było oparte na pięciu fragmentach tekstu informacyjnego z broszurki Bri-
tish Rail o zaletach korzystania z biletów okresowych season tickets (tematyka – „Podró-
Ŝowanie i turystyka”) i sprawdzało umiejętność określania głównej myśli poszczególnych 
części tekstu. Do kaŜdego fragmentu naleŜało dopasować jeden z sześciu nagłówków. To 
zadanie było najtrudniejsze w całym arkuszu (wskaźnik łatwości 0,51 – umiarkowanie 
trudne). Wynika z tego, Ŝe uczniowie przyzwyczajeni są do ćwiczeń na selektywne rozu-
mienie tekstu, tzn. potrafią wyszukiwać szczegóły, natomiast nie radzą sobie 
z rozumieniem całości tekstu. Nie potrafią na podstawie informacji zawartych w tekście 
określić, o czym jest dany fragment. Skupiają się na pojedynczych słowach zamiast po-
traktować fragment całościowo. Najtrudniejsze były zadania cząstkowe 9.2 i 9.5. (wskaź-
nik łatwości odpowiednio 0,47 i 0,44, czyli trudne). Do fragmentu 9.2 uczniowie przypo-
rządkowywali nagłówek Why is it good to have a season ticket? zamiast What kinds of 
season tickets can I buy? Prawdopodobnie sugerowali się pierwszym zdaniem z tego 
fragmentu You can choose the ticket which is best for you, podczas gdy kolejne zdanie 
mówi o rodzajach biletów. Do zadania 9.5. pasował tytuł Who can get a cheaper season 
ticket? Jednak ponad 22% zdających wybrało odpowiedź What kinds of season tickets 
can I buy?, która pasowała do fragmentu 9.2., a około 20% odpowiedź How much is 
a season ticket?, chociaŜ we fragmencie 9.5. nie podano Ŝadnej ceny, a jedynie informa-
cję o specjalnych zniŜkach dla dzieci, emerytów i osób niepełnosprawnych. Fakt, Ŝe za-
danie cząstkowe 9.5. było najtrudniejsze ze wszystkich zadań sprawdzających umiejętno-
ści z obszaru Odbiór tekstu czytanego moŜe zastanawiać tym bardziej, Ŝe fragment tek-
stu był krótki i składał się z dwóch zdań, a kaŜde z tych zdań odpowiadało na pytanie 
Who can get a cheaper season ticket?  

 
Zadanie 10. sprawdzało techniką wielokrotnego wyboru umiejętność określania kon-

tekstu sytuacyjnego i wyszukiwania/selekcjonowania informacji. Teksty – tablice infor-
macyjne – obejmowały następującą tematykę: „PodróŜowanie i turystyka”, „Świat przy-
rody”, „Zakupy” i „Nauka i technika”. Było to jedno z łatwiejszych zadań w arkuszu 
(wskaźnik łatwości 0,70 – łatwe). Najłatwiejsze (wskaźnik łatwości 0,87 – łatwe) było za-
danie cząstkowe 10.2., w którym uczeń miał określić miejsce, gdzie moŜna znaleźć tabli-
cę ostrzegającą przed dzikimi zwierzętami. Równie łatwe było zadanie 10.4., w którym 
trzeba było określić, czy horoskop znajduje się w czasopiśmie, na plakacie czy na stronie 
internetowej. Łatwość tych zadań wynikała z faktu, Ŝe ich poprawne rozwiązanie opierało 
się jedynie na zrozumieniu pojedynczych słów. Słowo elephant w zadaniu 10.2. wyraźnie 
wskazywało na odpowiedź A. – national park, a click w zadaniu 10.4. na stronę interne-
tową. Obydwa te zadania cząstkowe sprawdzały umiejętność określania kontekstu sytu-
acyjnego. Zdecydowanie trudniejsze były zadania 10.1. i 10.3. (wskaźnik łatwości odpo-
wiednio 0,59 i 0,53 – umiarkowanie trudne), których rozwiązanie wymagało zrozumienia 
istotnych róŜnic pomiędzy podanymi moŜliwościami odpowiedzi. W zadaniu 10.1. zdający 
miał zrozumieć znaczenie drogowskazu z nazwą hotelu. Drogowskaz wskazywał, gdzie się 
moŜna zatrzymać, ale aŜ 30% zdających odpowiedziało, Ŝe informuje on, jak daleko jest 
do Burnside Croft Hotel prawdopodobnie tylko dlatego, Ŝe była to odpowiedź zawierająca 
słowa Burnside Croft Hotel, które widnieją na drogowskazie. W zadaniu 10.3. informacja 
Buy one get one free była łatwa do zrozumienia, ale udzielenie poprawnej odpowiedzi za-
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leŜało od znajomości struktur wyraŜających nakaz lub moŜliwość zrobienia czegoś, czyli 
rozróŜnienia między A. You must buy two things; B. You can save some money; C. You 
don’t have to pay at all. Ponad 30% zdających udzieliła odpowiedzi C, sugerując się 
prawdopodobnie słowem free. Te zadania sprawdzały umiejętność wyszukiwania lub se-
lekcjonowania informacji, która jest dla uczniów znacznie trudniejsza niŜ określanie kon-
tekstu sytuacyjnego.  

 
Zadanie 11. na dobieranie, było zadaniem opartym na trzech krótkich tekstach 

uŜytkowych o tematyce związanej z Ŝyciem rodzinnym i towarzyskim, sprawdzało umie-
jętność określania intencji nadawcy tekstu, tzn., Ŝe uczeń miał określić, w jakim celu te 
teksty zostały napisane. Czy po to, Ŝeby udzielić komuś rady, czy poprosić o radę, zapro-
sić kogoś na jakąś imprezę czy poprosić o informację? Jeden cel, prośbę o radę, podano 
dodatkowo, aby wyeliminować przyporządkowanie do ostatniego tekstu jedynej moŜliwo-
ści, jaka pozostała po przyporządkowaniu dwóch pozostałych. To zadanie okazało się 
umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości 0,58). Aby je poprawnie rozwiązać, wystarczyło 
zrozumieć kluczowe frazy, które wskazywały właściwą odpowiedź: Could you check and 
let me know w zadaniu 11.1. – prośba o informację, I’d like you to be there w zadaniu 
11.2. – zaproszenie i Don’t forget to take warm clothes w zadaniu 11.3. – rada. 
W zadaniu cząstkowym 11.3. najbardziej myląca okazała się odpowiedź C: To invite so-
mebody, którą uznało za prawidłową aŜ 20% zdających prawdopodobnie dlatego, Ŝe 
w tekście występuje fragment: you come to visit us. Słowa come to visit mogły być koja-
rzone z zaproszeniem.  

 
Zadanie 12. sprawdzało techniką prawda/fałsz umiejętność stwierdzania, czy tekst 

zawiera określone informacje: wyszukiwania lub selekcjonowanie informacji w oparciu 
o treść ogłoszenia dotyczącego moŜliwości pobicia rekordu Guiness’a. Zadanie było 
umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości 0,67). Najwięcej problemów sprawiło uczniom, 
z pozoru łatwe, zadanie 12.1. Ci, którzy zdanie 2,500 shoes are necessary to set a record 
określili jako prawdziwe, zasugerowali się prawdopodobnie liczbą 2500, która wystąpiła 
zarówno w zadaniu, jak i w tekście ogłoszenia.  

 
Zadanie 13. sprawdzało techniką na dobieranie umiejętność rozpoznawania związ-

ków między poszczególnymi częściami tekstu. Zadanie polegało na uzupełnieniu luk 
w liście dotyczącym tematyki związanej ze szkołą i Ŝyciem codziennym, podanymi zda-
niami tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Jak we wszystkich zadaniach na dobiera-
nie jedno podane zdanie było zbędne i nie pasowało do Ŝadnej luki. To zadanie okazało 
się umiarkowanie trudne (wskaźnik łatwości 0,59). Najtrudniejsze (wskaźnik łatwości 
0,48 – trudne) okazało się uzupełnienie luki 13.1., do której pozornie pasowało zdanie On 
Tuesday there is one lesson more, które wybrało ponad 25% zdających, poniewaŜ 
w zdaniu po luce równieŜ jest mowa o lekcjach. Zdający nie zauwaŜyli logicznego powią-
zania między cytowanym zdaniem a zdaniem przed luką I get up at 7.00 every morning. 
Najłatwiejsze (wskaźnik łatwości 0,76 – łatwe), było odnalezienie związku między Do you 
think you could send me some of your homemade chocolate cookies i Grandma, I miss 
your cooking w zadaniu 13.4.  
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d) wnioski 
 
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym 2009 sprawdzały 11 standardów wymagań eg-

zaminacyjnych. Oparte były na róŜnego rodzaju tekstach o zróŜnicowanej tematyce. Eg-
zamin sprawdzał umiejętności przydatne w sytuacjach komunikacyjnych typowych dla 
Ŝycia codziennego i przydatnych dla tych uczniów, którzy w przyszłości będą mieli okazję 
przebywać w Wielkiej Brytanii lub innym kraju za granicą, gdzie język angielski jest po-
wszechnie znany, w roli turystów lub innych rolach, które wyznaczy im dorosłe Ŝycie.  

Tak więc dobre przygotowanie się do egzaminu to jednocześnie nabycie bardzo przy-
datnej w Ŝyciu umiejętności komunikowania się w języku obcym. 

Porównując średnie wyniki za poszczególne obszary umiejętności, czyli 6,57 na 10 
moŜliwych do zdobycia za odbiór tekstu słuchanego; 12,14 na 20 za reagowanie języko-
we i 12,17 na 20 za odbiór tekstu czytanego, moŜna stwierdzić, Ŝe zdający opanowali je 
w podobnym stopniu, co oznacza, Ŝe nauczyciele nie zaniedbują Ŝadnej z nich kosztem 
innej. Materiał zawarty w nowoczesnych podręcznikach dostępnych na polskim rynku 
i uŜywanych w szkołach zapewnia równomierne doskonalenie wszystkich sprawności ję-
zykowych i potwierdzają to powyŜsze wyniki. Jednak analiza poszczególnych zadań, ich 
łatwości i wyborów odpowiedzi dokonywanych przez zdających skłania do następujących 
wniosków. Zarówno w zakresie odbioru tekstu słuchanego, jak i czytanego, uczniowie 
mają tendencję do wychwytywania z tekstów pojedynczych, znanych im słów bez zrozu-
mienia kontekstu. Na tej podstawie udzielają odpowiedzi, co, jak wykazano powyŜej, 
przynosi słabe rezultaty. Pracując z uczniami na lekcji, naleŜy więc sprawdzić, czy na 
pewno rozumieją treść zadania, a następnie prosić ich o uzasadnienie wyboru danej od-
powiedzi i wskazanie odpowiedniego fragmentu w tekście. MoŜna polecić, aby podkreślali 
w tekście fragmenty synonimiczne do tych, które znajdują się w zadaniu. 

Kolejnym słabym punktem zdających w obydwu tych obszarach umiejętności było 
określanie głównej myśli tekstu i określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
w przypadku odbioru tekstu czytanego. Aby ćwiczyć tę umiejętność, moŜna wykorzystać 
teksty podręcznikowe. Wystarczy poprosić uczniów o odpowiedź na pytanie, nawet w ję-
zyku polskim, o czym jest tekst. MoŜna takŜe podzielić tekst na fragmenty z wyraźną 
myślą przewodnią. Nauczyciel moŜe sam sformułować nagłówki, które uczniowie odpo-
wiednio przyporządkują lub po prostu zapytać uczniów, o czym jest kaŜdy fragment lub 
zachęcić ich do samodzielnego ułoŜenia tytułu do kaŜdego fragmentu.  

Aby rozwijać umiejętność określania intencji nadawcy tekstu w obszarze odbioru tek-
stu czytanego, warto ćwiczyć z uczniami zwroty z zakresu struktur leksykalno-
gramatycznych słuŜące formułowaniu zapytania o informację lub opinię, wyraŜaniu proś-
by, udzielaniu rady, składania gratulacji i Ŝyczeń, wyraŜaniu propozycji i podziękowań. 
Aby przećwiczyć wymienione funkcje językowe i jednocześnie zapoznać uczniów z takim 
typem zadania jak tu omawiane, moŜna zlecić napisanie jako pracy domowej krótkiej no-
tatki, wiadomości, wstępu listu ze wskazaniem konkretnego celu. Poza tym uczniowie 
powinni nauczyć się angielskich zwrotów określających funkcje językowe, tzn. give advi-
ce, ask for advice, offer, suggest, invite, complain itd., poniewaŜ nie jest moŜliwe rozwią-
zanie zadania takiego, jak zadanie 11, bez znajomości tych wyraŜeń. 

Kolejną umiejętnością z obszaru odbioru tekstu czytanego, która wymaga doskonale-
nia jest rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. Przygoto-
wując uczniów do rozwiązywania zadań polegających na dobieraniu zdań do luk w tek-
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w tekście, warto wskazać im strategię rozwiązywania tego typu zadań. Najpierw trzeba 
uwaŜnie przeczytać cały tekst, ignorując luki. Następnie, po zapoznaniu się ze zdaniami 
do wstawienia, trzeba ponownie przeczytać fragmenty tekstu przed i po kaŜdej luce. Ko-
lejny krok to poszukanie logicznego związku między zdaniem do wstawienia a tekstem 
przed i po luce. I znów dobrze jest poprosić uczniów o uzasadnienie logicznego związku 
między tekstem a wybranym przez ucznia zdaniem uzupełniającym lukę. Oczekiwane 
uzasadnienie, np. w zadaniu 13. 2. to: przed luką autor listu pisze, Ŝe campus jest bar-
dzo duŜy, po luce dodaje, Ŝe miał problem ze znalezieniem czegokolwiek, tak więc logicz-
ne uzupełnienie luki to zdanie The first day I was lost. W zadaniu 13.3. wyjęte z tekstu 
zdanie It’s only a ten minutes’walk kontynuuje myśl z fragmentu poprzedzającego lukę, 
Ŝe autor mieszka blisko i na zajęcia chodzi pieszo. Jednocześnie łączy się ono logicznie ze 
zdaniem po luce, w którym autor dodaje, Ŝe dzięki temu moŜe spać dłuŜej. Przyzwycza-
jenie uczniów do świadomego rozwiązywanie zadań z pewnością przyczyni się do zwięk-
szenia ich szans na sukces na egzaminie. 

Umiejętności z obszaru reagowania językowego takŜe wymagają systematycznego 
doskonalenia. Powtarzanie pewnych utartych zwrotów, zamieszczonych w zakresie struk-
tur leksykalno-gramatycznych w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym z języka an-
gielskiego jest nieodzowne w ćwiczeniu umiejętności reagowania językowego. W oma-
wianym powyŜej zadaniu 4. testowano znajomość wyraŜeń z punktu V zakresu struktur 
leksykalno-gramatycznych: Obowiązek, przyzwolenie, sugestia, prośba, rozkaz, punktu 
VI: Zachowania społeczne oraz punktu I: Informacja. Te i inne sytuacje komunikacyjne 
zawarte w Informatorze mogą stanowić bazę do przygotowania mini dialogów, w których 
uczniowie będą rozmawiać o planach na najbliŜszą przyszłość, prosić o pomoc lub ją ofe-
rować, proponować coś, przyjmować propozycję lub ją odrzucać, itd. 

Nie powinno się takŜe zaniedbywać doskonalenia umiejętności stosowania 
i rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. WaŜne jest więc ćwiczenie proble-
mów gramatycznych w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, które uświadamiają 
uczniom, w jakim celu są ćwiczone i dlaczego warto je znać. Znajomość gramatyki po-
winna być narzędziem do precyzyjnego porozumiewania się. Osiągniemy „gramatyczny” 
cel lekcji, jeśli po jej zakończeniu uczeń stwierdzi, Ŝe nauczył się, w jaki sposób poprosić 
o pozwolenie pójścia do kina lub jak zabronić młodszemu bratu oglądania thrillera późno 
w nocy, lub jak doradzić koleŜance, aby nie piła za duŜo coca-coli. Jeśli po lekcji uczeń 
powie, Ŝe ćwiczył na niej czasowniki modalne, to nie mamy pewności, Ŝe wie, w jakich 
sytuacjach ma je stosować. Warto korzystać z zakresu struktur leksykalno-
gramatycznych, formułując tematy lekcji gramatycznych. 

Aby poprawnie rozwiązać zadanie sprawdzające umiejętność przetwarzania treści 
materiału ikonograficznego na język angielski, uczeń musi przede wszystkim dokładnie 
przyjrzeć się ilustracji. Analizując zadania 8.1., 8.2. i 8.3., zauwaŜamy, Ŝe wszystkie 
podane moŜliwości są poprawne językowo, ale tylko jedna jest zgodna z treścią zdjęcia. 
Dlatego uczniowie muszą wiedzieć, Ŝe naleŜy wybrać takie uzupełnienie luki, które jest 
nie tylko poprawne językowo, ale równieŜ zgodne z tym, co przedstawia zdjęcie. W zada-
niu 8.1. zdający wybierali moŜliwości całkowicie niezgodne z ilustracją, bo kobieta na 
zdjęciu ani nie patrzy na dziecko, ani tym bardziej go nie szuka. Nawet jeśli zdający nie 
znali czasownika frazowego look after, mogli udzielić prawidłowej odpowiedzi drogą eli-
minacji. Zagadnienie leksykalno-gramatyczne, jakim są czasowniki frazowe (Phrasal 
verbs) przysparza uczniom duŜo problemów. Fakt, Ŝe pojawiło się w arkuszu jest sygna-
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łem, Ŝe równieŜ temu zagadnieniu naleŜy poświęcić czas przygotowując uczniów do eg-
zaminu.  

Podręczniki do nauki języka angielskiego zawierają bardzo wiele ilustracji i zdjęć, 
które moŜna wykorzystać do ćwiczenia umiejętności przetwarzania treści materiału iko-
nograficznego. MoŜna polecić uczniom opisanie ilustracji w formie ustnej lub pisemnej, 
zwracając szczególną uwagę na wygląd osób na tej ilustracji i wykonywanie przez nie 
czynności. MoŜna takŜe przygotować dwa lub trzy krótkie opisy, z których tylko jeden 
odpowiada danej ilustracji i poprosić uczniów o wskazanie prawidłowego opisu. 

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe uczniowie zostali dość dobrze przygotowani do 
pierwszego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. śaden ze sprawdzanych ob-
szarów umiejętności nie wypadł źle, co świadczy o tym, Ŝe uczniowie zdobywają w szkole 
wiedzę i umiejętności koniczne do porozumiewania się w języku obcym, a wprowadzenie 
tego egzaminu jeszcze bardziej zmotywuje zarówno nauczycieli, jak i uczniów do pracy 
poniewaŜ egzamin sprawdza przydatne w Ŝyciu umiejętności. 

 
3. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego 

 
Arkusz egzaminu gimnazjalnego składał się z 14 zadań, sprawdzających obszary 

umiejętności opisane w informatorze o egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego 
w następujących proporcjach:  
• odbiór tekstu słuchanego (zadania 1 – 3, moŜliwa do uzyskania liczba punktów 10) 
• reagowanie językowe (zadania 4 – 8, moŜliwa do uzyskania liczba punktów 20) 
• odbiór tekstu czytanego (zadania 9 –14, moŜliwa do uzyskania liczba punktów 20) 
 
Wszystkie umiejętności były sprawdzane przy pomocy zadań zamkniętych. 
 
Cały test okazał się dla piszących umiarkowanie trudny: średnia punktów 32,61 na 50 
moŜliwych do osiągnięcia oraz wskaźnik łatwości 0,65. 
Wskaźniki dla poszczególnych części arkusza wynoszą odpowiednio: 
• odbiór tekstu słuchanego: średnia punktacja 8,64; wskaźnik łatwości 0,86 (łatwe) 
• reagowanie językowe: średnia punktacja 10,91; wskaźnik łatwości 0,55 (umiarkowa-

nie trudne) 
• odbiór tekstu czytanego: średnia punktacja 13,06; wskaźnik łatwości 0,65 (umiarko-

wanie trudne) 
 

a) odbiór tekstu słuchanego  
 
Część trwała 15 minut i składała się z 3 zadań sprawdzających dwa z trzech standar-

dów dotyczących umiejętności odbioru tekstu słuchanego, opisanych w informatorze 
o egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego oraz jednego zadania sprawdzającego 
umiejętność reagowania językowego. Zadanie uczniów polegało na dwukrotnym wysłu-
chaniu 4 tekstów nagranych przez rodzimych uŜytkowników języka i rozwiązanie 4 zadań. 
Na płycie CD kaŜdy tekst nagrany był dwukrotnie, poprzedzony poleceniem w języku pol-
skim i z nagranym czasem na rozwiązanie zadania. Wyniki uzyskane przez uczniów w tej 
części świadczą, Ŝe umiejętność ta sprawia uczniom najmniej trudności (wskaźnik łatwo-
ści 0,86) i ta część arkusza okazała się najłatwiejsza. 
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Zadanie 1. (3 pkt.) składało się z 3 zadań cząstkowych. Dotyczyło zakresu tema-

tycznego „Formy spędzania czasu wolnego” i „śywienie”. W zadaniu tym sprawdzany był 
standard 1.2 (określanie kontekstu sytuacyjnego). Zadanie uczniów polegało na dwu-
krotnym wysłuchaniu trzech dialogów i przyporządkowaniu kaŜdemu z nich odpowiedniej 
ilustracji. Z analizy zadań cząstkowych wynika, Ŝe zadania okazały się łatwe (od 0,78 do 
0,89). 

Łatwość zadania: 0,83 (łatwe) 
Średni wynik: 2,48 pkt. 
Opuszczenia:  1.1 - 0%; 1.2 - 0,1%; 1.3 - 0,1% 
 
Zadanie 2. (4 pkt.) 
Składało się z 4 zadań cząstkowych i dotyczyło zakresu tematycznego „Szkoła” oraz 

„śycie rodzinne i towarzyskie”. W zadaniu sprawdzany był standard 1.3 (stwierdzanie, 
czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji). Za-
danie uczniów polegało na wysłuchaniu dialogu i zaznaczeniu, które informacje są zgodne 
z jego treścią, a które nie (technika prawda–fałsz). 

Z analizy zadań cząstkowych wynika, Ŝe zadania 2.1 i 2.2 okazały się dla uczniów 
bardzo łatwe (0,95), zadanie 2.3 łatwe (0,82), natomiast zadanie 2.4 umiarkowanie 
trudne (0,57). W zadaniu tym uczniowie nie potrafili zrozumieć znaczenia słowa gemein-
sam oraz zinterpretować podanych w tekście informacji tak, aby wyciągnąć właściwy 
wniosek.  

Łatwość zadania: 0,82 (łatwe) 
Średni wynik: 3,30 pkt. 
Opuszczenia:  2.1 - 0%; 2.2 – 0%; 2.3 – 0,1%; 2.4 – 0,1% 
 
Zadanie 3. (3 pkt.) 
składało się z 3 zadań cząstkowych i dotyczyło zakresów tematycznych „Dom” oraz 

„PodróŜowanie i turystyka”. W zadaniu sprawdzany był standard 1.3 (stwierdzanie, czy 
tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji). Zada-
niem uczniów było wysłuchanie dialogu i zaznaczenie zgodnej z nim informacji –technika 
wielokrotnego wyboru.  

Zadania cząstkowe okazały się dla uczniów bardzo łatwe (wskaźniki łatwości od 0,94 
do 0,96), a całe zadanie jest najłatwiejsze w arkuszu (0,95). 

Łatwość zadania: 0,95 (bardzo łatwe) 
Średni wynik: 2,86 pkt. 
Opuszczenia:  0% 
 

b) reagowanie językowe  
 
Ta część arkusza składała się z pięciu zadań (zadania 4 – 8), przy czym zadanie 4. 

było nagrane na płytę CD. Zadania te sprawdzały wszystkie standardy z zakresu reago-
wania językowego opisane w informatorze o egzaminie gimnazjalnym z języka niemiec-
kiego. Analiza osiągniętych przez uczniów wyników świadczy o tym, Ŝe umiejętność ta 
sprawia uczniom najwięcej trudności (wskaźnik łatwości 0,55). 
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Zadanie 4. (4 pkt.) składało się z 4 zadań cząstkowych i dotyczyło tematyki „śycie 
rodzinne i towarzyskie” oraz „PodróŜowanie i turystyka”. W zadaniu tym sprawdzano 
standard 3.1 (właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, 
w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia infor-
macji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy). Zadaniem uczniów było wy-
słuchanie czterech pytań i dopasowanie do nich odpowiednich odpowiedzi podanych 
w zadaniu. 

Zadanie cząstkowe 4.1 okazało się łatwe (0,70), zadania cząstkowe 4.2 i 4.4 umiar-
kowanie trudne (0,64 oraz 0,57), natomiast zadanie 4.3 trudne (0,48). W zadaniu tym 
uczniowie mieli dopasować do pytania Wann fahrt ihr denn? jedną z podanych odpowie-
dzi. Z analizy ich odpowiedzi wynika, Ŝe oprócz prawidłowej odpowiedzi Anfang Juli, 18, 
7% uczniów wybrało odpowiedź Seit einer Woche, w której rozpoznawali określenie cza-
sowe, ale nie znali znaczenia przyimka seit, który wykluczał tę odpowiedź. W zadaniu 
4.4, w którym pojawiało się równieŜ pytanie o czas (Wie lange bleibt ihr dort?) uczniowie 
wybierali odpowiedzi, w których rozpoznawali określenia czasowe, ale nie znali znaczenia 
całego wyraŜenia: Seit einer Woche (15,8% uczniów) lub Anfang Juli (10,3% uczniów).  

Łatwość zadania: 0,60 (umiarkowanie trudne) 
Średni wynik: 2,39 pkt. 
Opuszczenia:  4.1 - 0%; 4.2 – 0,1%; 4.3 – 0,1%; 4.4 – 0,2% 
 
Zadanie 5. (4 pkt.) składało się z 4 zadań cząstkowych i dotyczyło następujących 

zakresów tematycznych: „śycie rodzinne i towarzyskie”, „Człowiek” oraz „śywienie”. Za-
danie sprawdzało standard 3.1 (właściwe reagowanie językowe w określonych kontek-
stach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub od-
mowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy). Zada-
niem uczniów było przyporządkowanie do pytań odpowiedzi – technika dobierania. 

Zadanie cząstkowe 5.1 okazało się umiarkowanie trudne (0,65), a zadania 5.2 do 5.4 
łatwe (od 0,70 do 0,89). W zadaniu 5.1 na pytanie Wie oft kannst du deine Freunde be-
suchen? 66,7% uczniów wybrało prawidłową odpowiedź, ale aŜ 21% uczniów wybrało od-
powiedź Am Wochenende gehe ich ins Kino. Ich wybór wynikał z nieznajomości wyraŜe-
nia Wie oft?  

Łatwość zadania: 0,75 (łatwe) 
Średni wynik: 3,01 pkt. 
Opuszczenia:  5.1 – 0,1%; 5.2 – 0,1%; 5.3 – 0,1%; 5.4 – 0,1% 
 
Zadanie 6. (4 pkt.) składało się z 4 zadań cząstkowych dotyczących następujących 

zakresów tematycznych: „śycie rodzinne i towarzyskie”, „PodróŜowanie i turystyka” oraz 
„Kultura”. Zadanie sprawdzało standard 3.3 (przetwarzanie treści tekstu przeczytanego 
w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraŜanie ich 
w języku obcym). Zadaniem uczniów było dobranie odpowiedniej reakcji językowej do 
opisanych w języku polskim sytuacji – technika wielokrotnego wyboru.  

Zadanie cząstkowe 6.1 okazało się trudne (0,35), zadania 6.2 do 6.4 umiarkowanie 
trudne (od 0,61 do 0,58). Zadania cząstkowe zostały tak dobrane, Ŝe sprawdzały znajo-
mość detalicznego rozumienia zastosowanych wyraŜeń, co dla uczniów okazało się trud-
ne. W zadaniu 6,1 uczniowie wykazali się nieznajomością wymaganego wyraŜenia, co 



69 

skutkowało tym, Ŝe ich wybór rozłoŜył się prawie równomiernie na wszystkie proponowa-
ne odpowiedzi A, B i C. (odpowiednio 36,7%; 29,8% oraz 33,3% odpowiedzi). 

Zadanie 6. okazało się najtrudniejsze w tej części testu (wskaźnik łatwości 0,53). 
Łatwość zadania: 0,53 (umiarkowanie trudne) 
Średni wynik: 2,14 pkt. 
Opuszczenia:  6.1 – 0,2%; 6.2 – 0,2%; 6.3 – 0,5%; 6.4 – 0,1% 
 
Zadanie 7. (4 pkt.) składało się z 4 zadań cząstkowych z zakresu „śycie rodzinne 

i towarzyskie”. Zadanie sprawdzało standard 3.2 (rozpoznawanie i poprawne stosowanie 
struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji). Zadaniem 
uczniów było uzupełnienie luk w treści tekstu podanymi do wyboru wyrazami – technika 
wielokrotnego wyboru. 

Zadanie cząstkowe 7.1 okazało się umiarkowanie trudne (0,69), zadania 7.2 do 7.4 
łatwe (od 0,78 do 0,81). 

Łatwość zadania: 0,76 (łatwe) 
Średni wynik: 3,06 pkt. 
Opuszczenia:  7.1 – 0,1%; 7.2 – 0,1%; 7.3 – 0,1%; 7.4 – 0,2% 
 
Zadanie 8. (4 pkt.) 
Składało się z 4 zadań cząstkowych z zakresu „śycie rodzinne i towarzyskie” oraz 

„Świat przyrody”. Zadanie sprawdzało standard 3.3 (przetwarzanie treści tekstu przeczy-
tanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym 
i wyraŜanie ich w języku obcym) oraz standard 3.2 (rozpoznawanie i poprawne stosowa-
nie struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji). Zada-
niem uczniów było uzupełnienie luk w treści tekstu podanymi do wyboru wyrazami – 
technika wielokrotnego wyboru. 

Zadania cząstkowe okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne (od 0,52 do 0,68). 
Dwa z zadań cząstkowych (8.1 i 8.4) odnosiły się w większym stopniu do standardu 3.2, 
a dwa do materiału ikonograficznego, wszystkie okazały się dla uczniów umiarkowanie 
trudne.  

Łatwość zadania: 0,62 (umiarkowanie trudne) 
Średni wynik: 2,46 pkt. 
Opuszczenia:  8.1 – 0,1%; 8.2 – 0,1%; 8.3 – 0,1%; 8.4 – 0,2% 
 

c) odbiór tekstu czytanego  
 
Ta część arkusza składała się z sześciu zadań zamkniętych sprawdzających cztery 

z sześciu standardów z zakresu odbioru tekstu czytanego. Analiza wyników osiągniętych 
w tej części świadczy o tym, Ŝe umiejętność ta sprawia uczniom umiarkowaną trudność 
(wskaźnik łatwości 0,65). 

 
Zadanie 9. (3 pkt.) 
Dotyczyło tematyki z zakresu „Kultura” i „Szkoła”. Składało się z trzech zadań cząst-

kowych sprawdzających standard 2.6 (rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu). Zadaniem uczniów było uzupełnić luki w tekście podanymi do wyboru 
zdaniami.  
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Wskaźniki łatwości dla poszczególnych zadań cząstkowych wyniosły odpowiednio 
0,31; 0,34 oraz 0,49, co świadczy o tym, Ŝe zadanie okazało się trudne. Zadanie to było 
najtrudniejsze nie tylko w tej części, ale równieŜ w całym arkuszu. Było to równieŜ zada-
nie z jednym z najwyŜszych wskaźników opuszczeń udzielania odpowiedzi. Tak niski wy-
nik jest spowodowany tym, Ŝe zadanie to wymaga detalicznego rozumienia tekstu, co 
jest najtrudniejszą umiejętnością w tym obszarze. 

Łatwość zadania: 0,38 (trudne) 
Średni wynik: 1,15 pkt. 
Opuszczenia:  9.1 – 0,4%; 9.2 – 0,3%; 9.3 – 0,4% 
 
Zadanie 10. (5 pkt.) 
Składało się z 5 zadań cząstkowych dotyczących tematyki „PodróŜowanie i turysty-

ka”. Zadanie sprawdza standard 2.3 (stwierdzanie, czy tekst zawiera określone informa-
cje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji). Zadanie uczniów polegało na 
zaznaczeniu, która z podanych informacji jest zgodna z treścią tekstu, a która nie – tech-
nika prawda-fałsz. 

Zadanie cząstkowe 10.1 okazało się bardzo trudne (0,15), zadania 10.4 oraz 10.5 
trudne (0,47), zadanie 10.2 umiarkowanie trudne (0,54), a zadanie 10.3 łatwe (0,79). 

W najtrudniejszym zadaniu cząstkowym uczniowie wykazali się nieznajomością zwro-
tu es gibt, co spowodowało niezrozumienie treści zadania cząstkowego. W trzech zada-
niach cząstkowych (10.2, 10.4 i 10.5) prawie połowa uczniów wybierała nieprawidłową 
odpowiedź (odpowiednio 45,7%; 52%; 47,5%), co świadczy o tym, Ŝe uczniowie mają 
problemy z umiejętnością wyszukiwania informacji w tekście, kiedy wymaga się od nich 
detalicznego zrozumienia tekstu. Efektem jest losowy wybór odpowiedzi. 

Łatwość zadania: 0,49 (trudne) 
Średni wynik: 2,43 pkt. 
Opuszczenia:  10.1 – 0,1%; 10.2 – 0,2%; 10.3 – 0,1%; 10.4 – 0,1%; 10.5 – 

0,4% 
 
Zadanie 11. (3 pkt.) 
Składało się z 3 zadań cząstkowych o tematyce ”śycie rodzinne i towarzyskie” oraz 

„Zakupy i usługi”. Zadanie to sprawdza standard 2.3 (stwierdzanie, czy tekst zawiera 
określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji). Zadanie uczniów 
polegało na wybraniu z podanych informacji tych, które są zgodne z treścią tekstu – 
technika wielokrotnego wyboru. 

Zadanie cząstkowe 11.1 okazało się bardzo trudne (0,18), zadania 11.2 i 11.3 
umiarkowanie trudne (0,69 i 0,57). Problemem dla uczniów w zadaniu 11.1 okazało się 
słowo die Hälfte, którego zrozumienie było konieczne do rozwiązania zadania.  

Łatwość zadania: 0,48 (trudne) 
Średni wynik: 1,43 pkt. 
Opuszczenia:  11.1 – 0,3%; 11.2 – 0,1%; 11.3 – 0,3% 
 
Zadanie 12. (1 pkt.) 
Składało się z jednego zadania cząstkowego i dotyczyło tematyki „śycie rodzinne 

i towarzyskie – święta i uroczystości”. Zadanie sprawdzało standard 2.6 (rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu). Zadaniem uczniów było zaznacze-
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nie jednego z podanych rozwiązań, odpowiadającego prawidłowej kolejności części tek-
stu. 

Wskaźnik łatwości dla tego zadania wyniósł 0,43 (trudne). Zadanie to charakteryzuje 
równieŜ najwyŜsza liczba uczniów, którzy nie podjęli się jego rozwiązania (0,9%). 

Zadanie okazało się trudne, poniewaŜ wymagało od uczniów umiejętności detaliczne-
go zrozumienia fragmentów tekstu.  

Łatwość zadania: 0,43 (trudne) 
Średni wynik: 0,43 pkt. 
Opuszczenia:  0,9% 
 
Zadanie 13. (4 pkt.) 
Składało się z 4 zadań cząstkowych dotyczących tematyki „śycie rodzinne 

i towarzyskie – czynności Ŝycia codziennego”. Zadanie sprawdzało standard 2.1 (określa-
nie głównej myśli tekstu). Zadaniem uczniów było przyporządkowanie do wypowiedzi od-
powiedniej ilustracji – technika dobierania. 

Zadanie cząstkowe 13.3 okazało się bardzo łatwe (wskaźnik łatwości 0,96), zadania 
cząstkowe 13.1 i 13.4 łatwe (0,86 i 0,79) a zadanie cząstkowe 13.2 umiarkowanie trudne 
(0,68). Najtrudniejsze w tym zadaniu dla uczniów było rozpoznanie znaczenia zdania Ich 
spüle das Geschirr. 

Łatwość zadania: 0,82 (łatwe) 
Średni wynik: 3,29 pkt. 
Opuszczenia:  13.1 – 0,1%; 13.2 – 0,2%; 13.3 – 0,2%; 13.4 – 0,1 
 
Zadanie 14. (4 pkt.) 
Składało się z 4 zadań cząstkowych o tematyce „Zakupy i usługi”, „PodróŜowanie 

i turystyka” i „Szkoła”. Zadanie sprawdzało standard 2.5 (określanie kontekstu sytuacyj-
nego). Zadaniem uczniów było dopasowanie do podanych szyldów nazwy miejsc, gdzie 
moŜna je zobaczyć.  

Zadania cząstkowe 14.1 i 14.4 okazały się trudne (0,49 i 0,38), zadanie 14.2 
umiarkowanie trudne (0,51), a zadanie 14.3 łatwe (0,81).  

Prawdopodobnie przyczyną trudności uczniów była nieznajomość zwrotów podanych 
do wyboru: w zadaniu 14.4 Vor einer Pension oraz Im Geschäft w zadaniu 14.1. 

Łatwość zadania: 0,55 (umiarkowanie trudne) 
Średni wynik: 2,19 pkt. 
Opuszczenia:  14.1 – 0,2%; 14.2 – 0,3%; 14.3 – 0,2%; 14.4 – 0,2 
 

d) wnioski 
 
Pierwszy egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego okazał się dla zdających umiar-

kowanie trudny. Najlepiej opanowaną umiejętnością językową okazał się odbiór tekstu 
słuchanego (wskaźnik łatwości 0,86), na drugim miejscu odbiór tekstu czytanego (0,65), 
a na końcu reagowanie językowe (0,55). Wyniki osiągnięte w obszarze odbioru tekstu 
słuchanego pozwalają określić tę część arkusza jako łatwą dla zdających, a wyniki zadań 
sprawdzających umiejętności odbioru tekstu czytanego i reagowania językowego wskazu-
ją, Ŝe zadania przygotowane w pozostałych częściach arkusza były umiarkowanie trudne. 
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Podręczniki do nauki języka niemieckiego stosowane na rynku polskim rozwijają juŜ 
od lat umiejętności komunikacyjne, które sprawdzane są na egzaminie z języka obcego. 
We wszystkich podręcznikach rozwijana jest umiejętność rozumienia ze słuchu oraz czy-
tania ze zrozumieniem przy pomocy technik stosowanych w arkuszu. Zdający egzamin 
gimnazjalny z języka niemieckiego nie mają więc większych trudności w rozpoznaniu 
technik testowania rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem obecnych w arkuszu 
gimnazjalnym. 

W zakresie odbioru tekstu słuchanego systematyczna praca nad rozwijaniem tej 
umiejętności, tzn. korzystanie przez nauczycieli z bogatej oferty nagrań jako integralnej 
części podręczników języka obcego przynosi efekty. Uczniowie potrafią określać główną 
myśl tekstu (standard 1.1), określać kontekst sytuacyjny (1.2) i stwierdzać, czy tekst 
zawiera określone informacje oraz wyszukiwać informacje w tekście (1.3), a to znaczy, Ŝe 
podczas nauki w gimnazjum opanowują wszystkie umiejętności zapisane w formie stan-
dardów egzaminacyjnych w obszarze odbioru tekstu słuchanego w informatorze o egza-
minie gimnazjalnym z języka niemieckiego. W arkuszu egzaminacyjnym w roku 2009 nie 
był sprawdzany standard 1.1. 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu okazały się dla uczniów ła-
twe i bardzo łatwe. W tej części arkusza znajduje się najłatwiejsze zadanie w całym arku-
szu (zadanie 3. ze wskaźnikiem łatwości 0,95). Uczniowie osiągnęli średni wynik 8,64 
punktów na 10 punktów moŜliwych do osiągnięcia. 

Na drugim miejscu znalazła się umiejętność odbioru tekstu czytanego: uczniowie 
osiągnęli 13,06 punktów na 20 punktów moŜliwych do osiągnięcia. 

Podczas nauki w gimnazjum rozwijana jest w zakresie odbioru tekstu czytanego 
umiejętność rozumienia tekstów globalnie, selektywnie i detalicznie, ale po analizie wyni-
ków egzaminu gimnazjalnego naleŜy stwierdzić, Ŝe detaliczne rozumienie tekstu wciąŜ 
sprawia uczniom trudność. Umiejętność ta sprawdzana jest podczas egzaminu na pozio-
mie gimnazjum, poniewaŜ standardy „rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu” (2.6) oraz częściowo „stwierdzanie, czy tekst zawiera określone infor-
macje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji” (2.3) zakładają osiągnięcie właśnie 
takiej umiejętności. Wyniki zadań 9., 12. i częściowo 10. w analizowanym arkuszu, które 
sprawdzały wymienione standardy, świadczą o tym, Ŝe uczniowie mają duŜe trudności 
w tym zakresie, poniewaŜ zadania te okazały się najtrudniejsze w arkuszu. 

W związku z tym naleŜy uczulić nauczycieli i uczniów na konieczność rozwijania 
umiejętności detalicznego czytania ze zrozumieniem przy pomocy technik takich jak: 
prawda-fałsz, wielokrotny wybór, układanie części tekstu w prawidłowej kolejności oraz 
uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami. 

Podczas pracy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem naleŜy rów-
nieŜ zwrócić uwagę na prezentowanie uczniom ćwiczeń, które są typowymi zadaniami eg-
zaminacyjnymi, ale do tej pory rzadko występują w podręcznikach do nauki języka nie-
mieckiego, a mianowicie przyporządkowanie szyldów informacyjnych do miejsc, w któ-
rych moŜna je zobaczyć. Zadanie takie słuŜą do testowania standardu określania 
kontekstu sytuacyjnego, który wymaga umiejętności globalnego rozumienia tekstu. Wy-
niki zadania 14. sprawdzającego ten standard wskazują na to, Ŝe zadanie to było dla 
uczniów umiarkowanie trudne. 
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Najłatwiejsze dla uczniów w tej części testu było zadanie wymagające umiejętności 
określania głównej myśli tekstu, co świadczy o tym, Ŝe podręczniki i nauczyciele zapew-
niają odpowiednią ilość ćwiczeń wspomagających rozwijanie tej umiejętności. 

Arkusz egzaminacyjny z roku 2009 nie sprawdzał standardów 2.2 (określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu) i 2.4 (określanie intencji nadawcy tekstu).  

Wyniki osiągnięte w części arkusza poświęconej reagowaniu językowemu znalazły 
się na trzecim miejscu (10,91 punktów na 20 moŜliwych). 

W informatorze o egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego określono standar-
dy egzaminacyjne w zakresie reagowania językowego oraz dobór zadań sprawdzających 
tę umiejętność. Arkusz egzaminacyjny z roku 2009 sprawdzał standardy zapisane w in-
formatorze: umiejętności uczniów w zakresie właściwego reagowania językowego 
w określonych kontekstach sytuacyjnych (standard 3.1), rozpoznawanie i poprawne sto-
sowanie struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji (3.2) 
oraz przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione 
w materiale ikonograficznym i wyraŜanie ich w języku obcym (3.3). 

Informator określa, Ŝe standardy te są sprawdzane tylko w formie pisemnej. Egzamin 
gimnazjalny w roku 2009 sprawdzał umiejętności uczniów w tym zakresie tylko w formie 
zadań zamkniętych typu wielokrotny wybór i dobieranie. W związku z zamknięciem 
wszystkich zadań arkusza standard 3.2 nie był sprawdzany w zakresie poprawnego sto-
sowania struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji lecz 
tylko w zakresie rozpoznawania tych struktur przez zdających. 

Ograniczenie technik testowania tego obszaru umiejętności do zamkniętych zadań pi-
semnych wymaga treningu przygotowującego do egzaminu, jako Ŝe techniki takie nie są 
typowe dla podręczników do języka niemieckiego. W podręcznikach do nauki języków ob-
cych rozwija się umiejętność reagowania językowego w komunikacji ustnej i pisemnej. 
Uczniowie uczący się języka niemieckiego symulują na lekcji komunikację prowadząc 
rozmowy, opowiadając, reagując w konkretnych sytuacjach codziennych oraz komunikują 
się pisemnie, pisząc wiadomości, notatki, krótkie listy czy opisy. Od momentu rozpo-
wszechnienia się Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i bazującego na 
nim Europejskiego Portfolio Językowego powoli poszerza się oferta materiałów dydak-
tycznych, dzięki którym nauczyciele mogą rozwijać u uczniów równieŜ umiejętność me-
diacji, czyli przetwarzania treści tekstu lub materiału ikonograficznego na język obcy lub 
ojczysty. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko. 

Z analizy wyników w tej części arkusza wynika, Ŝe największą trudność sprawiało 
zdającym rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, który to standard jest 
obecny we wszystkich zadaniach w tym obszarze.  

Najtrudniejsze okazało się zadanie 6. (wskaźnik łatwości 0,53), które było tak skon-
struowane, Ŝe poprawna odpowiedź była moŜliwa tylko po rozpoznaniu i całkowitym zro-
zumieniu struktury zawartej w kaŜdym zadaniu cząstkowym. Trudne okazało się równieŜ 
dla uczniów zadanie 4., w którym umiejętność reagowania językowego połączona jest 
z umiejętnością rozumienia ze słuchu. 

Aby poprawić wyniki zdających w tym obszarze umiejętności, naleŜy systematycznie 
pogłębiać i automatyzować ich umiejętności w zakresie leksyki i gramatyki oraz ich uŜy-
cia w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. NaleŜałoby zachęcić nauczycieli 
i uczniów do korzystania z zamieszczonych w informatorze list z zakresami struktur lek-
sykalno-gramatycznych, które zostały przyporządkowane do konkretnych intencji komu-
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nikacyjnych. Uświadamianie uczniom, jaki cel komunikacyjny osiągają, stosując konkret-
ną strukturę, pozwoli im lepiej opanować umiejętność reagowania językowego 
i jednocześnie przygotuje do rozumienia sformułowań typowych dla zadań testowych 
w tej części egzaminu. Pomocne byłoby równieŜ korzystanie z Europejskiego Portfolio Ję-
zykowego, które stosuje opis umiejętności w formie zdań Potrafię… np. potrafię dowie-
dzieć się, gdzie mieszka kolega. 

NaleŜałoby równieŜ poszerzyć dobór ćwiczeń stosowanych na lekcji o zadania testowe 
stosowane w arkuszu np. dobieranie pytań do odpowiedzi (równieŜ połączonych z rozu-
mieniem ze słuchu), uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami. WaŜne jest 
równieŜ trenowanie u uczniów umiejętności korzystania z materiału ikonograficznego, 
a co za tym idzie umiejętności przetwarzania treści w nim zawartych na język obcy. 

 
Podsumowując wyniki osiągnięte przez uczniów na przeprowadzanym po raz pierw-

szy egzaminie z języka niemieckiego, naleŜy stwierdzić, Ŝe uczniowie byli odpowiednio 
przygotowani do egzaminu, zadania egzaminacyjne okazały się dla nich umiarkowanie 
trudne lub łatwe, a wszystkie sprawdzane w arkuszu egzaminacyjnym umiejętności oka-
zały się opanowane przez uczniów w stopniu co najmniej zadowalającym: średni wynik 
32,61 punktów odpowiada 65% punktów moŜliwych do osiągnięcia. 

 


