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Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego 

 

Do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 27 kwietnia 2010 r. – część humanistyczna, 
28 kwietnia 2010 r. – część matematyczno-przyrodnicza i 29 kwietnia 2010 r. – język obcy, przy-
stąpiło na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (Tabela 1):  

42 075 uczniów – część humanistyczna,  
42 064 uczniów – część matematyczno-przyrodnicza, 
27 880 uczniów – język angielski, 
13 676 uczniów – język niemiecki.  
Ponadto 285 uczniów pisało egzamin z języka francuskiego, 11 – z języka hiszpańskiego i 78 

uczniów z języka rosyjskiego. 
 
 

Tabela 1. Liczba uczniów ze względu na rodzaje zestawów egzaminacyjnych 
 
 

Część  
humanistyczna 

Część  
matematyczno-
przyrodnicza 

Język angielski Język niemiecki 

Ogółem uczniów 42 075 42 064 27,9 tys. 13,7 tys. 
w tym prace:     
standardowe (A1) 41 112 41 005 27,3 tys. 13,3 tys. 

uczniów upośledzonych w stopniu  
lekkim (A8) 

787 787 357 302 

uczniów niesłyszących lub słabo słyszą-
cych (A7) 

109 109 93 24 

uczniów słabo widzących 16 p. (A4) 57 57 40 11 
uczniów słabo widzących 24 p. (A5) 6 6 2 3 

uczniów niewidomych (A6) 4 4 4 - 

 
Ze względu na stan zdrowia i przypadki losowe zostało zwolnionych w całym okręgu 82 

uczniów z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz 55 uczniów z języka angiel-
skiego i 33 uczniów z języka niemieckiego. 

Dane uwzględniają 73 laureatów konkursów w części humanistycznej, 96 – w części matema-
tyczno-przyrodniczej, 2 laureatów konkursu z języka angielskiego i 2 – z języka niemieckiego. 

 
Dla gimnazjalistów przystępujących do egzaminu w 2010 r. przygotowano zestaw standar-

dowy A1 przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową. Liczby 
uczniów rozwiązujących arkusze standardowe przedstawia Tabela 2. Ponadto, 284 uczniów roz-
wiązywało arkusz standardowy z języka francuskiego, 11 – z języka hiszpańskiego, a 72 – z języka 
rosyjskiego. Arkusz A8 otrzymało 6 uczniów z języka rosyjskiego, a jeden uczeń – arkusz A7 
z języka francuskiego. 

Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim pisali egzamin w formie dostosowanej do ich potrzeb i moŜliwo-
ści. 
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Tabela 2. Liczby uczniów na egzaminie gimnazjalnym – zestaw standardowy 

 
Liczba uczniów w tys. 

Wyszczególnienie Część  
humanistyczna 

Część matematyczno-
przyrodnicza 

Język angielski Język niemiecki 

Ogółem  41,1 41,1 27,4 13,3 
- woj. dolnośląskie 30,3 30,3 18,5 11,5 

- woj. opolskie 10,8 10,8 9,9 1,9 

- duŜe miasta 9,6 9,6 7,4 2,0 
    - m. Wrocław 5,3 5,3 4,1 1,1 
    - m. Opole 1,2 1,2 1,1 0,1 
- średnie miasta 10,4 10,4 6,7 3,7 
- małe miasta 11,6 11,6 7,4 4,1 
- wieś 9,5 9,5 5,9 3,6 
- szkoły publiczne 39,9 39,9 26,4 13,1 

- szkoły niepubliczne 1,2 1,2 1,0 0,3 
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Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego 

 

Opis standardowego zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych 

Standardowy arkusz egzaminacyjny A1 został skonstruowany wokół tematu dotyczącego 
podejmowania trudnych decyzji. Podstawę tworzenia zadań standardowego arkusza egzaminacyj-
nego A1 stanowiły, spójne tematycznie, róŜnorodne teksty kultury (literackie, poetycki, źródłowy 
– historyczny) oraz reprodukcja obrazu Gustave`a Dorégo Sąd Salomona. Zadanie rozszerzonej 
odpowiedzi wymagało napisania rozprawki. 

W arkuszu zamieszczono 29 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych i 9 zadań 
wymagających od ucznia udzielenia odpowiedzi własnymi słowami.  

Zadania, które sprawdzały umiejętności wpisane w obszary standardów wymagań egzamina-
cyjnych przedstawione są w Tabeli 3.  

 
Tabela 3. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych 
 

Obszar standardów Numery zadań 
Liczba 
punktów 

Waga (w %) 

Czytanie i odbiór tekstów 
kultury 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 

26, 27 
25 50 

Tworzenie własnego  
tekstu 

21, 22, 28, 29 25 50 

 

 

Wyniki humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego  

 
Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu uzyskali w okręgu 60,5% punktów moŜliwych do 

zdobycia. Średni wynik wynosi 30,3 punktu dla całego okręgu. Uczniowie z województwa dolno-
śląskiego osiągnęli nieco wyŜszy średni wynik niŜ uczniowie z województwa opolskiego (Tabela 
4).  

 
Tabela 4. Wyniki uczniów z części humanistycznej – arkusz standardowy 
 

Wyszczególnienie Średni wynik w pkt. Średni wynik w % 

Ogółem 30,3 60,5% 

- woj. dolnośląskie 30,3 60,6% 
- woj. opolskie 30,2 60,4% 

- duŜe miasta 32,4 64,8% 
- m. Wrocław 33,5 67,1% 
- m. Opole 32,4 64,8% 

- średnie miasta 30,1 60,3% 
- małe miasta 29,3 58,6% 
- wieś 29,4 58,8% 

- szkoły publiczne 30,2 60,4% 
- szkoły niepubliczne 32,6 65,1% 
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Rozkład wyników humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego w okręgu został zaprezen-
towany na Diagramie 1. 

 

Procentowy rozkład wyników za zestaw GH-1-102 
(N=41 112, średni wynik 30,3 pkt)
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Diagram 1. Rozkład wyników w okręgu w części humanistycznej 

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

stami oraz gimnazjami wiejskimi wynosi 3 punkty i w porównaniu z poprzednim rokiem zmniej-
szyła się o 1 punkt. NajniŜsze wyniki od 1 do 5 pkt uzyskało 60 uczniów, a najwyŜsze (50 pkt) – 
84 gimnazjalistów. Najczęściej pojawiającym się wynikiem było 33 pkt (1957 uczniów). Ucznio-
wie ze szkół niepublicznych uzyskali o prawie dwa i pół punktu więcej niŜ ich rówieśnicy ze szkól 
publicznych. Średni wynik uczniów ze szkół niepublicznych jest na poziomie średniego wyniku 
uczniów z duŜych miast (w których te szkoły na ogół są umiejscowione).  
 

Wyniki w obszarach umiejętności 

Zadania zamieszczone w arkuszu sprawdzały wiadomości i umiejętności wpisane w dwa ob-
szary: I obszar – czytanie i odbiór tekstów kultury oraz II obszar – tworzenie własnego tek-
stu. W obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury wymagano od uczniów opanowania wia-
domości i umiejętności z zakresu: 

• czytania róŜnych tekstów na poziomie dosłownym i przenośnym, 
• 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: 
• formułowania argumentów uzasadniających własne stanowisko, 
• tworzenia tekstu na zadany temat, 
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• dokonywania celowych operacji na tekście, 
• redagowania tekstu o charakterze informacyjnym 
• redagowania dłuŜszej formy wypowiedzi (rozprawki), 
• tworzenia tekstu spójnego pod względem logicznym i składniowym, 
• dostosowywania stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi, 
• pisania tekstu poprawnego pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyj-

nym. 
 
 

Tabela 5. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności 
 

Obszar I Obszar II 

pkt % pkt % 

Liczba punktów do uzyskania 
Wyszczególnienie 

25 100 25 100 

Ogółem 18,3 73,1% 12,0 48,0% 

- woj. dolnośląskie 18,3 73,1% 12,0 48,0% 

- woj. opolskie 18,2 72,8% 12,0 47,9% 

- duŜe miasta 19,2 76,9% 13,2 52,7% 

   - m. Wrocław 19,7 78,9% 13,8 55,2% 

   - m. Opole 19,3 77,2% 13,1 52,3% 

- średnie miasta 18,3 73,2% 11,9 47,4% 

- małe miasta 17,8 71,3% 11,5 45,9% 

- wieś 17,8 71,2% 11,6 46,4% 

- szkoły publiczne 18,2 18,2% 12,0 47,8% 

- szkoły niepubliczne 19,3 19,3% 13,3 53,0% 

 
 
Stosunkowo wysokie wyniki osiągnęli gimnazjaliści w obszarze czytanie i odbiór tekstów 

kultury (73,1% punktów). Więcej problemów sprawiały im zadania z zakresu tworzenia wła-
snego tekstu (48,0% punktów). Najlepiej w obu obszarach wypadli uczniowie z duŜych miast 
(średni wynik 19,2 pkt za obszar I na 25 punktów moŜliwych do uzyskania oraz 13,2 pkt za ob-
szar II 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 zarówno 
w obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury, jak i w obszarze tworzenie własnego tekstu. 
Uczniowie ze szkół niepublicznych osiągnęli wyniki o ponad 1 pkt wyŜsze niŜ ich rówieśnicy ze 
szkół publicznych. 
 

Łatwości zadań  

 

Wskaźnik łatwości zadania to stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie tego za-
dania przez wszystkich uczniów (przystępujących do egzaminu) do maksymalnej liczby punktów, 
jakie mogli uzyskać. Im zadanie dla uczniów trudniejsze, tym niŜszy współczynnik łatwości.  
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Diagram 2. Łatwości zadań części humanistycznej 

 
 

Tabela 6. Stopnie łatwości zadań egzaminacyjnych 
 

 
 
Większość zadań okazała się dla uczniów łatwa – 14 zadań łatwych i bardzo łatwych. Domi-

nują wśród nich zadania zamknięte (numery zadań od 1 do 20). Umiarkowanie trudne okazało się 
6 zadań zamkniętych (wśród nich 2 zadania odnoszące się do historii – zad. 12. i 15.) Spore trud-
ności sprawiło części gimnazjalistom odczytanie przenośnego znaczenia wyraŜenia być czyjąś prawą 
ręką (zad. 11.) oraz dostrzeŜenie funkcji trybu rozkazującego w tekście o charakterze rozkazu – 
zad. 17. Zadania otwarte okazały się duŜo trudniejsze od zamkniętych. Tylko dwa spośród nich 
(zad. 23 i 25) nie sprawiły gimnazjalistom większych trudności. Pięć zadań otwartych (zad. 21, 24. 
26, 27, 29) było umiarkowanie trudnych, a dwa zadania (zad. 22. i 28.) trudne. Wśród zadań trud-
nych znalazły się dwa zadania zamknięte (zad. 10. i 16.) badające umiejętności z zakresu posługi-
wania się wiedzą teoretyczno-literacką oraz kontekstem historycznym. Najtrudniejsze zadania 
otwarte (zad. 22 i 28) sprawdzały umiejętności: streszczania wskazanego tekstu oraz posługiwania 
się wiedzą o społeczeństwie (wos). Generalnie właśnie zadanie dotyczące wos sprawiło najwięcej 
problemów. Uczniowie udzielali często złych odpowiedzi lub pozostawiali puste miejsce, wskazu-
jąc tym samym, Ŝe nie znają odpowiedzi na pytanie zawarte w poleceniu – 9% piszących egzamin. 
TakŜe przekształcenie zdań pytających w oznajmujące i zamienienie tekstu w mowę zaleŜną oka-
zało się dla ponad 5% gimnazjalistów zadaniem, które pozostawili bez odpowiedzi. 

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 - 4 10 10 5 

numery zadań  10.,16., 22., 28. 
2., 11., 12., 15., 17., 20., 21., 

24.,26., 27., 29. 
1., 4., 6., 7., 8., 
14., 18., 23., 25. 

3., 5., 9., 13., 
19. 
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Umiejętności sprawdzane w humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego przedstawia ta-
bela 7. Przy zdaniach otwartych (zadania 21.-29.) wpisano frakcje opuszczeń, czyli wskazano, ile 
procent uczniów nie podjęło próby rozwiązania danego zadania. 

Przy zadaniach otwartych, w których punktowano kilka czynności podano łatwość kaŜdej 
z nich.  

 
Tabela 7. Umiejętności sprawdzane przez zadania z arkusza standardowego  
 

Nazwa sprawdzanej umiejętności 
(z numerem standardu) 

Nazwa sprawdzanej czynności Numer 
zadania 

Uczeń: Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Łatwość 
Frakcja 
opusz-
czeń 

Czytanie i odbiór tekstów kultury 

1. I/6 dostrzega kontekst religijny 
podaje wyznawców religii, dla których 
Stary Testament jest świętą księgą 

1 0,85  

2. 
I/2 interpretuje tekst, uwzględniając 
intencje nadawcy 

rozpoznaje cechę charakteru postaci 1 0,54  

3. 
I/5 odnajduje związki przyczynowo-
skutkowe 

podaje motyw postępowania bohatera 1 0,97  

4. 
I/5 odnajduje związki przyczynowo- 
-skutkowe 

podaje okoliczności postępowania bohate-
ra 

1 0,88  

5. 
I/2 interpretuje tekst, uwzględniając 
intencje nadawcy 

wyjaśnia trafność podjętej przez bohatera 
decyzji 

1 0,93  

6. 
I/1 czyta tekst na poziomie przeno-
śnym 

odczytuje przenośny sens wyraŜenia 1 0,84  

7. 
I/2 interpretuje tekst, uwzględniając 
intencje nadawcy 

wskazuje cechę osobowości bohatera 1 0,79  

8. I/6 dostrzega kontekst literacki rozpoznaje zasadę postępowania postaci 1 0,86  

9. 
I/2 interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 

określa reakcję uczestników zdarzenia 1 0,95  

10. 
I/4 dostrzega w tekście środki wyra-
zu i określa ich funkcje 

wskazuje opis, który słuŜy potęgowaniu 
napięcia w tekście 

1 0,44  

11. 
I/1 czyta teksy kultury na poziomie 
przenośnym 

odczytuje przenośny sens wyraŜenia 1 0,59  

12. 
I/5 odnajduje związki przyczynowo-
skutkowe 

wskazuje okoliczności mające zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju państwa krzyŜackie-
go 

1 0,58  

13. I/6 dostrzega kontekst historyczny 
określa zasady funkcjonowania zakonu 
krzyŜackiego 

1 0,95  

14. 
I/2 interpretuje tekst, uwzględniając 
intencje nadawcy 

określa zasadniczą myśl tekstu 1 0,73  

15. I/6 dostrzega kontekst historyczny 
wskazuje okoliczności, które miały wpływ 
na charakter decyzji postaci 

1 0,63  

16. I/6 dostrzega kontekst historyczny określa czas wydania dokumentu 1 0,45  

17. 
I/2 interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 

wyjaśnia zasadność uŜycia w tekście trybu 
rozkazującego 

1 0,65  

18. 
I/1 czyta teksy kultury na poziomie 
przenośnym 

rozpoznaje informację o stanie duchowym 
bohatera 

1 0,71  

19. 
I/5 odnajduje związki przyczynowo-
skutkowe 

wskazuje motyw postępowania bohatera 1 0,95  

20. 
I/5 odnajduje związki przyczyno-
wo—skutkowe 

wskazuje przyczynę decyzji podjętej przez 
bohatera 

1 0,67  

Tworzenie własnego tekstu 

21. 
II/7 dokonuje celowych operacji na tekście: 
przekształca stylistycznie 

przekształca fragment tekstu w wypowiedź 
w mowie zaleŜnej 

2 0,59 5,8% 
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22. II/4 tworzy tekst na zadany temat streszcza tekst wskazany w poleceniu 4 0,24 1,1% 

Czytanie i odbiór tekstów kultury 

23. I/4 dostrzega środki wyrazu 
dostrzega środki słuŜące wskazaniu sposo-
bu wyróŜnienia postaci 

1 0,74 1,7% 

24. I/4 określa funkcję środków wyrazu określa funkcję światła na ilustracji 1 0,68 1,8% 

25. 
I/4 dostrzega w tekście środki wyra-
zu i określa ich funkcje 

wskazuje róŜnice w sposobie przedstawie-
nia postaci 

1 0,70 3,0% 

26. 
I/1 czyta teksy kultury na poziomie 
symbolicznym 

odczytuje symbol zgodnie z wymową wier-
sza 

1 0,60 1,3% 

27. 
I/1 czyta tekst na poziomie przeno-
śnym 

odczytuje przenośny sens wyraŜenia 1 0,58 4,1% 

Tworzenie własnego tekstu 

28.1 
II/3 tworzy tekst o charakterze in-
formacyjnym 

przywołuje przykłady adekwatne do tema-
tu 

1 0,50 

28.2 
II/5 formułuje argumenty uzasadnia-
jące własne stanowisko 

uzasadnia własne stanowisko, zapisując 
tekst zgodnie z zasadami ortografii 
i interpunkcji 

3 0, 19 
9,0% 

29.1 II/4 tworzy tekst na zadany temat 

- formułuje tezę adekwatną do tematu 
uwzględnia czynniki podmiotowe (cele 
Ŝyciowe, wartości, cechy charakteru itp.) 
uzasadniające tezę; 
- uwzględnia czynniki sytuacyjne (nacisków 
społecznych, infrastruktury oświatowej, 
warunków materialnych itp.) uzasadniające 
tezę; 
- uwzględnia konsekwencje decyzji (wska-
zanie ryzyka) uzasadniające tezę; 
- uwzględnia zróŜnicowanie typów szkół 
i ofert edukacyjnych 

5 0,72 

29.2 
II/4 zna i stosuje zasady organizacji 
tekstu 

- grupuje czynniki, tworząc tekst spójny 
i logicznie uporządkowany 
- wprowadza graficzną segmentację tekstu 

3 0,70 

pisze poprawnie pod względem składnio-
wym, leksykalnym, fleksyjnym, frazeolo-
gicznym 

3 0,32 
29.3 

II/1 buduje wypowiedź poprawną 
pod względem językowym i styli-
stycznym dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

komunikacyjnej 
1 0,64 

stosuje zasady ortografii 2 0,34 
29.4 

II/1 buduje wypowiedź poprawną 
pod względem ortograficznym i in-
terpunkcyjnym stosuje zasady interpunkcji 1 0,19 

0,8% 
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Jak działać słowami 

John Lanshaw Austin 

 

Badanie wyników, które uczniowie uzyskali za zadania wymagające „działania słowami”, po-
zwala na ustalenie moŜliwości gimnazjalistów w zakresie stosowania umiejętności złoŜonych – 
przekształcania tekstu i pisania dłuŜszych wypowiedzi na zadany temat. W arkuszu A1, zastoso-
wanym podczas egzaminu w kwietniu 2010 r., znalazły się trzy zadania – zad. 21., zad. 22. i 29., 
które sprawdzały właśnie te umiejętności.  
 

Zadanie 21. 

Zadanie 21. wymagało przekształcenia fragmentu Władcy Pierścieni J. R. R. Tolkiena, zawiera-
jącego wewnętrzne rozwaŜania Sama, w taki sposób, aby w wypowiedzi ucznia zmieniła się osoba 
z pierwszej na trzecią, a zamiast zdań pytających pojawiły się zdania oznajmujące. Polecenie do 
tego zadania zostało sformułowane następująco: 

W podanym tekście zastąp rozwaŜania bohatera narracją w 3. osobie liczby pojedynczej. UŜyj zdań 

oznajmujących.  

Ale co mogę uczynić? PrzecieŜ nie wrócę do domu, zostawiając tutaj martwego imć Froda bez pochówku. A moŜe powinienem iść dalej? 

Wymagane umiejętności oceniano zgodnie z kluczem punktowania: 
2 pkt – przekształcenie tekstu w mowę zaleŜną z uŜyciem zdań oznajmujących 
1 pkt – przekształcenie tekstu w mowę zaleŜną 
0 pkt – brak przekształcenia zgodnego z warunkami zadania. 
Dla wielu uczniów zadanie to okazało się to umiarkowanie trudne – łatwość 0,59. Niewiele 

ponad 40% gimnazjalistów osiągnęło maksymalną liczbę punktów (2 pkt). Prawie 26% (10645 
piszących spośród 41039 przystępujących do egzaminu) nie potrafiło jednak dokonać poprawne-
go przekształcenia podanego fragmentu. Rozkład wyników za zad. 21. przedstawia diagram 3. 
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Diagram 3. Rozkład punktów za zadanie 21. 

 
Niepowodzenia uczniów w przypadku tego zadania wynikały z róŜnych przyczyn. Niewąt-

pliwie dla pewnej grupy gimnazjalistów wymagania sformułowane w poleceniu przerosły ich 



 13

moŜliwości. Świadczy o tym druga pod względem wysokości, w zestawieniu z innymi zadaniami 
otwartymi, frakcja opuszczeń (procent uczestniczących w egzaminie, którzy ominęli zadanie), co 
ilustruje diagram 4. 

 FRAKCJA OPUSZCZE Ń - GH-1456-102
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Diagram 4. Frakcja opuszczeń – część humanistyczna 

 
 
MoŜna zakładać, Ŝe gimnazjaliści, którzy pozostawili zad. 21. bez odpowiedzi (2371 

uczniów), zarówno nie potrafili sobie poradzić z zamianą wypowiedzi bohatera na wypowiedź 
narratora, jak i z przekształceniem zdań pytających na oznajmujące.  

Ci uczniowie, którzy podejmowali próbę udzielenia odpowiedzi, często nie umieli jednak 
wprowadzić do podanego fragmentu zdań oznajmujących w miejsce pytań (łatwość 0,47) przy 
poprawnym zastosowaniu mowy zaleŜnej, dokonywali tylko częściowego przekształcenia lub 
wprowadzali do swojej wypowiedzi inne informacje, co ilustrują przykłady uczniowskich realiza-
cji: 

 
Przykład 1. 
Uczeń pozostawił wszystkie pytania bez przekształcenia. 
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Przykład 2. 
Pierwsze pytanie zostało pominięte, przekształcono tylko jedno zdanie pytające. 

 
Przykład 3. 
Zostało pominięte ostatnie pytanie. Uczeń przekształcił tylko pierwsze zdanie pytające. 

 
Przykład 4. 
Niektórzy gimnazjaliści potrafili podany fragment zapisać w formie zdań oznajmujących, ale 

nie posłuŜyli się 3 osobą liczby pojedynczej, czyli pozostawili go w postaci wypowiedzi bohatera, 
częściowo tylko realizując polecenie. 

 
Przykład 5. 
Zdarzały się równieŜ takie przekształcenia, które wprowadzały informacje spoza podanego 

fragmentu i zmieniały diametralnie jego sens. MoŜna przypuszczać, Ŝe uczniowie niezbyt dokład-
nie przeczytali polecenie i w związku z tym odwoływali się do całego tekstu przytoczonego 
w arkuszu. 
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Przykład 6. 
Niekiedy przekształcenie przybierało postać apelu skierowanego do bohatera, a więc nie za-

wierało realizacji Ŝadnej z wymaganych umiejętności. 

 
 

Zadanie 22. 

Zadanie wymagające streszczenia wskazanego tekstu pojawiało się juŜ w arkuszach egzami-
nacyjnych dla gimnazjum, ale nigdy jeszcze nie wzbudziło tyle emocji, co w roku bieŜącym. 
Uczniowie otrzymali do realizacji polecenie:  

 
Streść w 4-5 zdaniach tekst I. Pomiń wstęp wydrukowany pochyłą czcionką. 

 
Ocenie podlegała umiejętność wyboru odpowiednich informacji z tekstu dotyczącego słyn-

nego wyroku wydanego przez króla Salomona w sporze między dwiema kobietami o dziecko, za-
pisanie tych informacji w mowie zaleŜnej oraz zachowanie poprawności językowej, ortograficznej 
i interpunkcyjnej. Punkty przydzielano według poniŜszych zasad: 
4 pkt – poprawne streszczenie: poniŜsze elementy tekstu w mowie zaleŜnej  

- strony i przedmiot sporu 
- osoba rozstrzygająca 
- sposób rozstrzygnięcia 
- rozstrzygnięcie sporu 
- nie dopuszcza się Ŝadnych błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyj-

nych 
3 pkt – poprawne streszczenie, dopuszczalna liczba błędów – 1 ort., 1 int., 1 jęz. 
2 pkt – poprawne streszczenie, dopuszczalna liczba błędów – 2 ort., 2 int., 2 jęz. 
1 pkt – poprawne streszczenie, nawet przy bardzo licznych błędach w języku i zapisie 
0 pkt – niepoprawne streszczenie. 
Zadanie 22. okazało się najtrudniejsze w całym arkuszu (łatwość 0,24). Blisko połowa 

uczniów przystępujących do egzaminu (19624 gimnazjalistów, co stanowi 47,8% piszących) nie 
otrzymała za streszczenie Ŝadnego punktu, a maksymalną punktację – 4 pkt uzyskało tylko 2225 
uczniów (5,4%). Rozkład punktów za zad. 22. prezentuje diagram 5. 
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Diagram 5. Rozkład punktów za zadanie 22 

 
 
Niewątpliwie zaskakujący jest fakt, Ŝe spośród zadań otwartych zadanie 22. wyróŜnia się naj-

niŜszą frakcją opuszczeń (1,1% – diagram 4). Uczniowie zatem chętnie podejmowali się realizacji 
streszczenia, niestety, często z miernym efektem. Dość duŜej grupie gimnazjalistów przyznano 
0 pkt za to zadanie. Byli wśród nich równieŜ tacy, którzy streścili inny tekst, niŜ wskazany w pole-
ceniu – IV zamiast I. Z tego teŜ względu zgłoszono wiele zastrzeŜeń do ocen uzyskanych przez 
uczniów. Wskazywano, Ŝe przyczyną ich niepowodzeń było umieszczenie zadania 22. w bliskim 
sąsiedztwie tekstu IV – fragmentu Władcy Pierścieni J. R. R. Tolkiena. Trudno było jednak zaak-
ceptować Ŝądanie, aby uznać równieŜ streszczenie tekstu IV za poprawne, skoro odczytanie ze 
zrozumieniem kaŜdego polecenia stanowi o realizacji wskazanych w nim wymagań. Jeśli zostaną 
one błędnie odczytane, odpowiedź nie moŜe być oceniona jako poprawna. Gdyby przyjąć, Ŝe 
uczniowie, którzy nie odczytali właściwie informacji zawartych w poleceniu, mogli otrzymać oce-
nę pozytywną za streszczenie fragmentu z rozwaŜaniami Sama, to taką samą zasadę naleŜałoby 
zastosować wobec wszystkich niepoprawnych streszczeń innych tekstów zawartych w arkuszu. 
Niektórzy gimnazjaliści bowiem streszczali równieŜ fragment KrzyŜaków. Brak właściwej odpo-
wiedzi oznaczał w tych przypadkach, Ŝe polecenia nie są dla ucznia wskazaniem drogi do speł-
nienia wskazanych wymagań. Często odczytywane są one tylko fragmentarycznie, bez powiązania 
z tekstem, do którego się odnoszą bądź schematycznie według zasady – pod tekstem są tylko te 
zadania, które dotyczą go bezpośrednio. W arkuszach z poprzednich lat, na które powoływali się 
zwolennicy uznania streszczenia tekstu IV za poprawne, nie zawsze ta zasada obowiązywała, 
szczególnie w przypadku porównywania ze sobą róŜnych tekstów.  



 17

Realizacje uczniowskie, poza streszczeniem innego tekstu, ujawniają istnienie wielu innych 
problemów przy pisaniu odpowiedzi na zad. 22., czego dowodzą poniŜsze przykłady: 

 
Przykład 1. 
Uczeń streścił tekst IV zamiast tekstu I. 

 
 
Przykład 2. 
Podanie najwaŜniejszych informacji z tekstu o sądzie Salomona nie było dla blisko połowy 

uczniów trudnym zadaniem (łatwość 0,49), ale zdarzały się jednak przypadki pomijania niektó-
rych faktów, głównie sposobu rozstrzygnięcia oraz samego rozstrzygnięcia, czyli werdyktu 
Salomona. 

Brak sposobu rozstrzygnięcia – ogólne stwierdzenie o podjęciu decyzji o zabiciu dziecka. 

 
 

Przykład 3. 
Brak sposobu rozstrzygnięcia – wydania rozkazu przecięcia dziecka na pół oraz samego roz-

strzygnięcia (werdyktu króla) – przyznania dziecka prawdziwej matce. 
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Przykład 4. 
Piszący powinni sformułować swoje wypowiedzi w mowie zaleŜnej, niekiedy jednak pojawia-

ły się cytaty w postaci mowy niezaleŜnej, co skutkowało uznaniem streszczenia za niepoprawne. 

 
 
Przykład 5.  
Dowodem niedokładnego czytania tekstu było podawanie w streszczeniach nieprawdziwych 

informacji. W takich przypadkach uczeń nie otrzymywał punktu za streszczenie, zgodnie z zasadą 
Jeśli w zadaniach krótkiej odpowiedzi wśród odpowiedzi poprawnych pojawi się odpowiedź niepoprawna, przyzna-
je się 0 pkt za całą odpowiedź. 

Nieprawdziwy sposób rozstrzygnięcia sporu – to straŜnik miał rozciąć dziecko. 

 
 
Przykład 6.  
Nieprawdziwy sposób rozstrzygnięcia sporu – król rozkazał przynieść miecz. 

 
 
Nie tylko jednak niepoprawne bądź niedokładne odczytanie polecenia oraz tekstu zdecydo-

wało o niskich wynikach uczniów za zad. 22. Przede wszystkim wpłynęła na taki stan rzeczy oce-
na sprawności językowej, jak równieŜ umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji (łatwość 
0,15).  
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Jak widać, zadania wymagające przeprowadzenia róŜnych operacji na podanych tekstach ba-
dały umiejętności zarówno z zakresu czytania i wyszukiwania informacji, jak i z zakresu „działania 
słowami”. Przygotowanie uczniów do sprostania tego typu złoŜonym wymaganiom nie jest zbyt 
imponujące. Za zadania 21. i 22. moŜna było otrzymać łącznie 6 pkt, które uzyskało 1687 gimna-
zjalistów. Najwięcej uczniów otrzymało tylko 2 pkt, a 6846 uczestniczących w egzaminie za oba 
zadania nie uzyskało Ŝadnego punktu. Rozkład punktów za zad. 21. i 22. przedstawia diagram 6. 
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Diagram 6. Rozkład punktów za zadania 21. i 22. (łącznie) 

 
W związku z taką sytuacją warto przypatrzeć się jeszcze innym aspektom „działania słowa-

mi”, które zostały zbadane w tegorocznym arkuszu, tradycyjnym juŜ zadaniem rozszerzonej od-
powiedzi, czyli rozprawką (zad. 29). W tym przypadku uczeń nie musiał wykazać się umiejętno-
ściami rozumienia i przekształcania cudzych tekstów, ale miał napisać tekst własny na zadany te-
mat.  

 
Zadanie 29. 

Temat rozprawki nie wymagał w tym roku przywołania kontekstów literackich, ale odniesie-
nia się do sytuacji Ŝyciowej bliskiej gimnazjalistom. Musieli oni rozstrzygnąć następujący problem: 

Napisz rozprawkę na temat: Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? 

Uwzględnij cechy gimnazjalistów oraz moŜliwości i konsekwencje wyboru. 

 
Wypowiedzi uczniów oceniano zgodnie z wymienionymi niŜej kryteriami: 
 

[Pamiętaj, Ŝe Twoja praca nie powinna być krótsza niŜ połowa wyznaczonego miejsca. 
Uwaga! Za pracę na inny temat uczeń nie otrzymuje punktów.] 
TEMAT (0-5 pkt) 
Teza  

1 pkt – sformułowanie tezy adekwatnej do tematu we wstępie lub podsumowaniu, 0 p. – brak 
tezy 
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Rozwinięcie tematu  

1 pkt– uwzględnienie jakiegokolwiek czynnika podmiotowego (celów Ŝyciowych, wartości, cech 
charakteru, itp.) uzasadniającego tezę, 0 p. – brak czynnika podmiotowego 

1 pkt – uwzględnienie jakiegokolwiek czynnika sytuacyjnego (nacisków społecznych, infrastruktu-
ry oświatowej, warunków materialnych itp.) uzasadniającego tezę, 0 p. – brak czynnika sytu-
acyjnego 

1 pkt – uwzględnienie jakiejkolwiek konsekwencji decyzji uzasadniającej tezę (wskazanie ryzyka),  
0 pkt – brak konsekwencji decyzji 
Faktografia 

1 pkt – uwzględnienie zróŜnicowania typów szkół i ofert edukacyjnych 
0 pkt – ograniczenie się do jednego typu szkoły, perspektywa egocentryczna 
 
KOMPOZYCJA (0-3 pkt) 
[Punktów z tej kategorii nie przyznaje się, jeśli praca zajmuje mniej niŜ połowę wyznaczonego 
miejsca.]  
2 pkt – pogrupowanie czynników z uwzględnieniem przynajmniej dwóch ich grup  
1 pkt – pogrupowanie czynników z jednym zaburzeniem lub uwzględnienie tylko jednej grupy 

czynników pogrupowanych względem tematu  
0 pkt – przypadkowy porządek czynników lub podanie czynników zaprzeczających tezie  
Uporządkowanie graficzne 

1 pkt – poprawna segmentacja tekstu  
0 pkt – brak segmentacji tekstu lub niepoprawna segmentacja (jedna myśl w więcej niŜ jednym 

akapicie) 
 
JĘZYK I STYL (0-4 pkt) 
[Punktów z tej kategorii nie przyznaje się, jeśli praca zajmuje mniej niŜ połowę wyznaczonego 
miejsca.] 
Język  

Poprawność składniowa, leksykalna, frazeologiczna i fleksyjna 
3 pkt – najwyŜej 3 błędy, 2 pkt – 4 błędy, 1 pkt – 5 błędów, 0 pkt – ponad 5 błędów 
Styl  

Dobór odpowiednich dla rozprawki struktur składniowych, leksykalnych i frazeologicznych oraz 
wskaźników zespolenia 
1 pkt – najwyŜej 3 błędy, 0 pkt – ponad 3 błędy 
 
ZAPIS (0-3 pkt) 
[Punktów z tej kategorii nie przyznaje się, jeśli praca zajmuje mniej niŜ połowę wyznaczonego 
miejsca.] 
Ortografia: 2 pkt – 0 błędów, 1 pkt – 1 błąd, 0 pkt – ponad 1 błąd 
Interpunkcja: 1 pkt – najwyŜej 3 błędy, 0 pkt – ponad 3 błędy 

 
Zadanie 29. okazało się dla gimnazjalistów średnio trudne (łatwość 0,60, prawie identyczna 

jak w przypadku zad. 21.). Od uczniów piszących rozprawkę wymagano umiejętności logicznego 
prowadzenia wywodu argumentacyjnego oraz poprawnego posługiwania się językiem, jak rów-
nieŜ stosowania zasad ortografii i interpunkcji. Spełnienie kryteriów z zakresu tematu i kompozy-
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cji nie sprawiało większych problemów, natomiast, jak zwykle, ujawniły się mankamenty formy 
przekazu – liczne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, co ilustruje diagram 7. 
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Diagram 7. Łatwość kryteriów do zadania 29. 

 
Spośród wszystkich uczestniczących w egzaminie najwięcej (14410) gimnazjalistów zdobyło 

7, 8 lub 9 pkt na 15 moŜliwych do uzyskania za rozprawkę. NajniŜszą punktację przyznano 1075 
piszącym. Byli wśród nich tacy uczniowie, którzy nie podjęli się udzielenia odpowiedzi (frakcja 
opuszczeń 0,8 – diagram 4) oraz tacy, którzy nie napisali wywodu argumentacyjnego zgodnego 
z tematem. Niewielu, bo tylko 634, uczniów uzyskało maksymalną punktację.  

 
Rozkład punktów za zad. 29. prezentuje diagram 8. 
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Diagram 8. Rozkład punktów za zadanie 29. 

 
Z analizy kryteriów tematu wynika, Ŝe postawienie tezy było dla piszących bardzo łatwe. Ła-

twe okazało się równieŜ wskazanie czynnika podmiotowego uzasadniającego tezę, czyli celów 
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Ŝyciowych, wartości, cech charakteru gimnazjalistów oraz konsekwencji podjętej decyzji, czyli 
czynnika ryzyka. Wielu uczniów nie uwzględniało w swoich wypowiedziach rodzajów szkół, spo-
śród których mogliby dokonać wyboru (faktografia – łatwość 0,42), uwarunkowań wyboru – na-
cisków społecznych, infrastruktury oświatowej, warunków materialnych (czynnik sytuacyjny – 
łatwość 0,67), czyli nie realizowali jednego z elementów polecenia – moŜliwości wyboru. Łatwo-
ści poszczególnych kryteriów z zakresu tematu, kompozycji, języka i stylu, ortografii i interpunk-
cji uwidacznia diagram 9. 
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Diagram 9. Łatwość zadań otwartych 

 
 
Trudności gimnazjalistów w realizowaniu tematu rozprawki często wynikały z podobnych 

przyczyn, jak w przypadku zad. 21. i 22. Niedokładne przeczytanie polecenia skutkowało nieraz 
postawieniem innej tezy, niŜ zakładana tematem i budowaniem argumentacji nie uwzględniającej, 
np. aspektu trudności wyboru bądź teŜ pominięciem któregoś elementu wskazanego jako wymóg 
pełnego uzasadnienia tezy, co ilustrują poniŜsze przykłady: 
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Przykład 1. 
Uczeń stawia inną tezę (najwaŜniejsza decyzja) i dobiera do niej argumentację. Nie bierze 

pod uwagę kwestii trudności decyzji. 
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Przykład 2. 
Uczeń postawił właściwą tezę, uwzględnił cele Ŝyciowe gimnazjalistów, rodzaje szkół, kon-

sekwencje, pominął w realizacji tematu czynnik sytuacyjny – uwarunkowania wyboru. 
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Opisane powyŜej trudności dotyczące realizacji odpowiedzi na zadanie 29 pojawiły się 
w jednakowym stopniu u uczniów z obydwu województw, co ilustruje diagram 10.  
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Diagram 10. Łatwość zadań 21., 22., 29. – województwo dolnośląskie i opolskie  

 
 
Prawie identyczne łatwości miały równieŜ w obydwu województwach zadania 21 i 22. Do-

wodzi to występowanie podobnych mankamentów w przygotowaniu uczniów do przekształcania 
tekstu, pisania streszczenia i rozprawki.  

Podobne łatwości miały te zadania w średnich miastach, małych miastach i gimnazjach wiej-
skich – średnio trudne były dla uczniów z tych warstw zad. 21. i 29., natomiast trudne okazało się 
zad. 22. Tylko dla gimnazjalistów z duŜych miast były one trochę łatwiejsze. 

Widoczne róŜnice w wynikach za „działanie słowami” pojawiają się między dziewczętami 
i chłopcami Okazuje się, Ŝe dziewczęta znacznie lepiej opanowały umiejętności przekształcania 
podanego tekstu, jak i pisania własnej wypowiedzi . W przypadku zad. 21 łatwiejsze było dla nich 
zarówno zastosowanie w podanym fragmencie mowy zaleŜnej, jak i posługiwanie się róŜnymi 
rodzajami zdań. W pisaniu rozprawki dla chłopców znacznie trudniejsze było logiczne ułoŜenie 
argumentów względem postawionej tezy oraz zastosowanie poprawnej segmentacji tekstu, a takŜe 
posługiwanie się poprawnym językiem, stylem właściwym dla rozprawki oraz poprawną ortogra-
fią i interpunkcją. Łatwości zadań z uwzględnieniem podziału na płeć przedstawia diagram 11. 
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Diagram 11. Łatwości zadań 21., 22., 29. – dziewczęta i chłopcy 

 
Wyniki uczniów uzyskane za zad. 21., 22. i 29. obrazują przede wszystkim nieporadność 

gimnazjalistów wobec spełnienia kilku wymagań zapisanych w poleceniu lub wynikających 
z zastosowania złoŜonej formy wypowiedzi w postaci streszczenia lub rozprawki. Brakowało im 
przede wszystkim świadomości, jak skutecznie „działać słowami”, aby wypowiedzi stanowiły 
pełną realizację tematu, nie tylko pod względem treści, ale przede wszystkim pod względem języ-
ka i stylu. Uczeń kończący gimnazjum powinien wiedzieć, Ŝe odpowiednie „działanie słowami” 
moŜe zapobiec „przeradzaniu się” streszczenia w opowiadanie, a rozprawki – w schematycznie 
stosowany plan rozwaŜań przez zastosowanie stylu właściwego dla danej formy. Powinien rów-
nieŜ rozumieć, Ŝe „działanie słowami” to odczytywanie i przekazywanie istotnych informacji bez 
przekłamań i ubytków, gdyŜ prowadzi to do zakłócenia komunikacji, czego świadectwem są, np. 
błędy rzeczowe w streszczeniu tekstu biblijnego bądź przekształcenie innego tekstu niŜ wskaza-
ny. 

 
 

Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie,  
zanim nie zaczął się jej uczyć 

Enniusz 

 
W tegorocznym arkuszu na uwagę zasługują równieŜ zadania z historii i wos sprawdzające 

umiejętność czytania tekstu źródłowego z historii oraz wiedzę historyczną i społeczno-polityczną 
(6 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte). Zadania 12. i 13. powiązane zostały z fragmentem 
KrzyŜaków i sprawdzały wiedzę dotyczącą państwa i zakonu krzyŜackiego. 
 

Zadanie 12.  
W XIII i XIV w. państwo krzyŜackie rozwinęło się głównie w następstwie  

A. oddania się mieszkańców Prus i terenów z nimi graniczących pod opiekę KrzyŜaków.  
B. pokojowych negocjacji KrzyŜaków z ksiąŜętami piastowskimi Pomorza.  
C. ekspansji KrzyŜaków na terytorium Prusów oraz ziemie polskie i litewskie.  
D. zawarcia przymierza między Zakonem i Stolicą Apostolską  
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Zadanie 13.  

KrzyŜacy byli zakonem  

A. kontemplacyjnym.  
B. pustelniczym.  
C. Ŝebraczym.  
D. rycerskim.  
 
Zadania 14., 15., 16. i 17 odnosiły się do Rozkazu gen. Leopolda Okulickiego do Ŝołnierzy Armii 

Krajowej i badały umiejętność czytania tekstu źródłowego. 
Zadanie 14.  
Czego dotyczył ostatni rozkaz gen. Okulickiego?  

A. Rozwiązania Armii Krajowej.  
B. Rozpoczęcia walki zbrojnej z nowym okupantem.  
C. Podjęcia współpracy z wkraczającą Armią Czerwoną.  
D. Rezygnacji z celów postawionych na początku wojny  
 

Zadanie 15. 
Dramatyzm decyzji gen. Okulickiego wynikał z tego, Ŝe musiał  

A. odrzucić wizję wolnej, niepodległej Polski.  
B. rozwiązać armię, mimo Ŝe nie osiągnęła zwycięstwa.  
C. podjąć współpracę z wrogiem.  
D. rozpocząć nierówną walkę zbrojną z nowym okupantem  
 

Zadanie 16. 
Generał Okulicki wydał cytowany rozkaz, gdy Armia Czerwona  

A. wkraczała do Polski we wrześniu 1939 r.  
B. zbliŜała się do granic Rzeczypospolitej w 1943 r.  
C. zatrzymała się na wschód od Wisły w połowie 1944 r.  
D. przejmowała kontrolę nad ziemiami polskimi w 1945 r.  
 

Zadanie 17.  
Autor tekstu III uŜywa trybu rozkazującego, poniewaŜ  

A. nie ma zaufania do swoich Ŝołnierzy.  
B. wymaga od odbiorców określonego działania.  
C. chce poinformować Ŝołnierzy o zaistniałej sytuacji.  
D. wyczerpał inne moŜliwości oddziaływania na odbiorcę  
 
Jedynym zadaniem z wos było otwarte zadanie 28. Miało ono na celu zbadanie wiedzy gim-

nazjalistów na temat sposobów legalnego wpływania na władze gminy i ocenienia tych sposobów 
pod względem skuteczności. 
 

Zadanie 28.  

Wymień trzy róŜne sposoby legalnego wpływania obywateli na decyzje władz gminy. 

Oceń, który jest najbardziej, a który najmniej skuteczny. Uzasadnij ocenę. 
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Wypowiedzi uczniów były oceniane według poniŜszych kryteriów: 
1 pkt – za jeden legalny sposób spośród poniŜszych (bez oceny i uzasadnienia)  

- wysyłanie do władz gminy pism (listów, petycji, próśb, wniosków, skarg itp.)  
- składanie projektów uchwał 
- składanie wizyt w siedzibie gminy  
- obecność na posiedzeniach rady gminy 
- rozmowy z władzami (radnymi) 
- udział w wyborach władz gminy 
- organizowanie referendów, zbieranie podpisów pod petycją 
- organizowanie pikiet, manifestacji lub wieców 
- rozklejanie plakatów 
- rozrzucanie ulotek 
- składanie pozwów do sądu administracyjnego 
- zagroŜenie opuszczeniem gminy 
- doniesienie lub skarga do wyŜszej instancji 
- doniesienie lub skarga do mediów 

0 pkt – za podanie niewłaściwego sposobu 
po 1 pkt – za kaŜdą wypowiedź (nie więcej niŜ dwie) o strukturze: „sposób – ocena – uzasadnie-
nie”  
0 pkt – za wypowiedź odnoszącą się do sposobów innych niŜ podane 
1 pkt – za poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 
0 pkt – w przypadku błędów w zapisie 

Badane zadania miały zróŜnicowaną łatwość – dwa z nich okazały się łatwe, trzy – średnio 
trudne, a dwa trudne. Łatwości zadań z historii i wos prezentuje diagram 12. 
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Diagram 12. Łatwości zadań z historii i wos 
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Jak widać, nie sprawiły uczniom większych trudności zadania 13. i 14. Gimnazjaliści posiadali 
wiedzę na temat charakteru zakonu krzyŜackiego, jak równieŜ potrafili dostrzec główną myśl 
podanego tekstu źródłowego. Najtrudniejsze dla wielu uczestniczących w egzaminie okazały się 
zadania 16. i 28. W zadaniu 16. wymagano dostrzeŜenia kontekstu historycznego wynikającego 
z odczytania tekstu źródłowego. Spora grupa uczniów – 30,5% wybrała jako poprawną odpo-
wiedź A zamiast D, co świadczyło o niezrozumieniu okoliczności powstania dokumentu, które 
moŜna było dostrzec po uwaŜnym przeczytaniu rozkazu gen. Okulickiego. Zadanie 28. miało 
natomiast złoŜony charakter. Sprawdzało nie tylko wiedzę z wos, ale równieŜ umiejętność oceny 
zjawisk o charakterze społeczno-politycznym i uzasadniania swojego stanowiska. Spowodowało 
to problemy z budowaniem poprawnych odpowiedzi, czego dowodzą poniŜsze przykłady. 

 
Przykład 1. 
Uczeń nie podaje przykładów, nie wyraŜa swojej opinii ani jej nie uzasadnia. 
 

 
 
Przykład 2. 
Zostały podane poprawne trzy przykłady wpływania na władze gminy, ale tylko jedno uza-

sadnienie. Brakuje uzasadnienia dla najbardziej skutecznego sposobu oddziaływania. 
 

 
 

Przykład 3. 
Podano trzy poprawne sposoby wpływania na władze gminy, bez Ŝadnego uzasadnienia. 
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Przykład 4. 
Uczeń podał trzy sposoby wpływania na władze gminy, w tym jeden niepoprawny – strajk. 
 

 
 
Przykład 5. 
Podany został jeden sposób wpływania na władze gminy. Brak uzasadnienia. Uczeń wspo-

mniał tylko, Ŝe jest on mało skuteczny.  
 

 
 
Przykład 6. 
Uczeń, nie znał sposobów wpływania na władze gminy, ale starał się mimo wszystko udzielić 

odpowiedzi, odnosząc swoje pomysły do otaczającej go rzeczywistości. Wykazał przy tym praw-
dziwą inicjatywę obywatelską. 

 

 
 
Zadanie 28. miało największą ze wszystkich zadań frakcję opuszczeń – 9% (diagram 4). 

Oznacza to, Ŝe 3687 uczniów nie posiadało podstawowych informacji o swoich prawach wobec 
władz samorządowych. Spośród uczniów, którzy podjęli się udzielenia odpowiedzi, 37% nie uzy-
skało za to zadanie więcej niŜ jeden punkt. Tylko 6,5% gimnazjalistom przyznano maksymalną 
punktację (4 pkt).  
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Wiedzą z wos nie popisali się przede wszystkim chłopcy, jednakŜe byli odrobinę lepsi od 
dziewcząt w odpowiedziach do zadania 13. i 16. Zadanie 28. było łatwiejsze dla uczniów szkół 
niepublicznych, zadanie 16. okazało się dla nich miarkowanie trudne, a zadanie 17. – łatwe. 
Oznacza to, Ŝe uczniowie szkól niepublicznych trochę lepiej sobie radzą z pozyskiwaniem infor-
macji z tekstów źródłowych i sprawniej wykorzystują wiedzę o otaczającej ich rzeczywistości. Ła-
twości omawianych zadań z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne przedstawia diagram 
13. 
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Diagram 13. Łatwości zadań z historii i wos – szkoły niepubliczne i publiczne 

 
Wyniki uczniów dotyczące zadań z historii i wos potwierdzają poczynione wcześniej spo-

strzeŜenia na temat umiejętności polonistycznych tegorocznych gimnazjalistów. Niepowodzenia 
na egzaminie wynikają często z mało wnikliwego odczytania tekstu źródłowego i nieumiejętności 
realizowania złoŜonych poleceń zawierających kilka wymagań, co świadczy o nieporadności 
w „działaniu słowami”. Widoczne jest takŜe, Ŝe wiedza na temat kontekstów historycznych, na-
wet takich, które wynikają bezpośrednio z analizowanego tekstu źródłowego, jest mocno ograni-
czona, podobnie jak wiedza o prawach obywatelskich. 

 
 
Wiedza jest zrośnięta z czynem: Ŝeby działać, trzeba wiedzieć. Wiedza domaga się 
czynu: praca powinna jej słuchać. A jeśli tego nie uczyni – wiedza odejdzie. 

przysłowie arabskie 

 

Czemu powinna słuŜyć wiedza o osiągnięciach uczniów na egzaminie w 2010 r.? Wydaje się, 
Ŝe przede wszystkim wyznaczeniu takiego celu działań w pracy z uczniami, który będzie kompa-
tybilny ze zmianami w koncepcji egzaminu gimnazjalnego zapowiadanymi przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Ucznia naleŜy przygotować do wyszukiwania i przetwarzania potrzebnych 
mu informacji w sposób świadomy, a nie schematyczny. Powinien on wiedzieć, jakich informacji 
dostarczają mu róŜne rodzaje tekstów i jaką funkcję one w tych tekstach pełnią. Dotyczyć to po-
winno nie tylko treści, ale równieŜ sposobu przekazywania róŜnych komunikatów. Od tego 
w duŜym stopniu zaleŜy na egzaminie zrozumienie relacji między poleceniem a tekstem. Uczeń 
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musi mieć wiedzę, do jakiej warstwy tekstu odsyła go polecenie i jakich operacji musi dokonać, 
aby wykazać się oczekiwanymi umiejętnościami. 

Gdy weźmiemy pod uwagę zadanie 21., to nasuwa się wręcz potrzeba ćwiczeń, które uświa-
domiłyby w pełni róŜnicę między formą wypowiadania się bohatera i narratora. Jeśli postawimy 
pytanie: kto do mnie i jak mówi? oraz kaŜemy gimnazjaliście ten sam tekst czytać z pozycji róŜ-
nych osób wypowiadających się w tekście, z dostosowaniem języka i stylu, to unikniemy sytuacji, 
gdy uczeń, nie rozumiejąc istoty przekształcenia rozwaŜań bohatera na relację narratora, udzieli 
złej odpowiedzi. Gimnazjalista musi wiedzieć, po co i z jakim spodziewanym efektem wykonuje 
określone ćwiczenia, aby jego działania były skuteczne i aby nie zagubił się, gdy otrzyma polece-
nie złoŜone z kilku wymagań sprawdzających róŜne umiejętności, które są ze sobą powiązane, np. 
powinien wyrazić ocenę i uzasadnić ją. 

Wiedza zatem ma przygotować do działania i nie powinna to być tylko wiedza faktograficz-
na, ale przede wszystkim operacyjna, wskazująca powody i zasady wykorzystania posiadanych 
wiadomości. Brak takiej wiedzy od lat skutkuje niskimi wynikami z języka, ortografii i interpunk-
cji. Uczeń zna róŜne rodzaje zdań, ale rzadko urozmaica składnię, nawet jeśli trzeba wyraźnie 
podkreślić intencje nadawcy wypowiedzi, np. uwypuklić akceptację lub negację. Nie potrafi teŜ 
dostrzec relacji między składnią i interpunkcją, stąd przypadkowo pojawiające się znaki inter-
punkcyjne albo ich brak. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalisty powinno zatem uwzględniać 
rozwijanie świadomości wymagań, wynikających z polecenia, świadomości tekstu, uwarunkowanej 
jego funkcją informacyjną oraz świadomości językowej, wyraŜającej się poprzez funkcjonalność 
języka. Czasem nawet nie potrzeba wielu słów, aby ukazać potrzeby, oczekiwania, nastroje, a na-
wet być moŜe poczucie własnej niedoskonałości, czego przykładem moŜe być taki oto list skie-
rowany do egzaminatorów: 
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Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 

 
Opis standardowego zestawu zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych (A1) 

 
Zestaw egzaminacyjny składał się z 36 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych (uczeń wybierał 

odpowiedź spośród czterech propozycji) i 11 zadań otwartych (rozwiązanie i odpowiedź uczeń 
musiał samodzielnie zapisać). Przy konstruowaniu zadań autorzy wykorzystali dwie tabele, zestaw 
czterech diagramów kołowych, trzy wykresy, sześć rysunków, schemat blokowy i mapę. Za po-
prawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. 

Zadania sprawdzały umiejętności z czterech obszarów standardów wymagań egzaminacyj-
nych. Udział punktów moŜliwych do uzyskania za kaŜdy z tych obszarów przedstawia tabela 8. 

 
Tabela 8. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych 
 

Obszar standardów Numery zadań 
Liczba 
punktów 

Waga  
(w %) 

Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z za-
kresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nie-
zbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu 

6, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 30 15 30 

Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 

18, 25, 36 
12 24 

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

3, 5, 17, 19, 20, 21, 28, 31, 
33, 34, 35 

15 30 

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do roz-
wiązywania problemów 

13, 14, 15, 22, 32 8 16 

 
 

Wyniki matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego 

 
Ogółem uczniowie w okręgu uzyskali z tej części egzaminu 46,9% punktów moŜliwych 

do uzyskania. Średni wynik jest równy 23,4 punktu (Tabela 9.).  
Uczniowie woj. opolskiego, podobnie jak w ubiegłym roku, uzyskali nieco wyŜszy średni wy-

nik niŜ uczniowie z woj. dolnośląskiego.  
Utrzymuje się kilkupunktowa róŜnica między wynikami uczniów z duŜych i uczniami z ma-

łych miejscowości. 
Maksymalną liczbę 50 punktów (wliczając 96 laureatów konkursów) zdobyło 109 uczniów 

z okręgu, a powyŜej 45 punktów – bardzo dobry wynik – uzyskało 1649 uczniów z okręgu. 
NajniŜszy wynik to 2 punkty. Modalna (najczęściej powtarzający się wynik) jest równa 

17 punktów. Tyle punktów otrzymało 904 uczniów (4,2%). Prawie tak samo często występowały 
wyniki od 17 do 20 punktów.  
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Tabela 9. Wyniki uczniów z części matematyczno-przyrodniczej – arkusz standardowy 
 

Średni wynik  

w punktach w procentach 

Ogółem 23,4 46,9% 
- woj. dolnośląskie 23,4 46,8% 
- woj. opolskie 23,5 47,1% 

- duŜe miasta 26,2 52,4% 
  - m. Wrocław 27,9 55,8% 

  - m. Opole 26,3 52,7% 
- średnie miasta 23,3 46,6% 

- małe miasta 22,2 44,4% 
- wieś 22,3 44,6% 

- szkoły publiczne 23,3 46,6% 
- szkoły niepubliczne 27,3 54,6% 

 
Zadania egzaminacyjne bardzo dobrze zróŜnicowały uczniów. Procentowy rozkład ogólnych 

wyników matematyczno-przyrodniczej części egzaminu w okręgu (woj. dolnośląskie i opolskie 
razem) został przedstawiony na diagramie 14. 
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Diagram 14. Rozkład ogólnych wyników w okręgu w części matematyczno-przyrodniczej 

 
 

Wyniki w obszarach umiejętności 

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

(68,7%) słabsze za stosowanie pojęć i procedur (41,7%) i wskazywanie i opisywanie związków i zaleŜności 
(40,4%), a najsłabsze za stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów (36,0%). Tabela 10 
przedstawia średnie wyniki uczniów z poszczególnych obszarów standardów (w warstwach) 
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Tabela 10. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności 
 

 Obszar I Obszar II Obszar III Obszar IV 

Liczba punktów do uzyskania 15 100% 12 100% 15 100% 8 100% 

Ogółem 6,3 41,7% 8,2 68,7% 6,1 40,4% 2,9 36,0% 

- woj. dolnośląskie 6,2 41,6% 8,2 68,5% 6,0 40,3% 2,9 36,1% 
- woj. opolskie 6,3 41.8% 8,3 69,1% 6,1 40,7% 2,9 35,8% 

- duŜe miasta 7,4 49.0% 8,7 72,4% 6,9 46,1% 3,2 40,6% 
- m. Wrocław 8,0 53,3% 9,0 75,0% 8,4 49,4% 3,5 43,7% 
- m. Opole 7,3 48,9% 8,7 72,2% 7,0 46,9% 3,3 41,4% 
- średnie miasta 6,2 41,3% 8,2 68,5% 6,0 40,0% 2,9 36,3% 
- małe miasta 5,8 38,5% 8,0 67,1% 5,7 37,8% 2,7 33,8% 
- wieś 5,8 38,5% 8,0 67,0% 5,7 38,2% 2,7 33,8% 

- szkoły publiczne 6,2 47,8% 8,2 68,6% 6,0 40,1% 2,9 35,8% 
- szkoły niepubliczne 7,8 53,0% 8,6 72,0% 7,4 49,5% 3,4 42,2% 

 

W obszarze I (Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu) sprawdzano następujące wiadomo-
ści i umiejętności: 

- wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk i obiektów przyrodniczych oraz za-
chowań organizmów, 

- wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych, w tym: stosowanie w praktyce własno-
ści działań, operowanie procentami, posługiwanie się procentami i jednostkami miar, 

- posługiwanie się własnościami figur, w tym: analizowanie informacji, interpretowanie wy-
niku, rozpoznanie figur podobnych, wykorzystanie podobieństwa do zaplanowania obli-
czeń. 

 
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, porówny-

wanie oraz prezentowanie informacji. 
 
W obszarze III (Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŜności, w szczególności przyczyno-

wo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych) sprawdzano następujące wiadomości i umie-
jętności: 

- wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów, w tym: 
wskazywanie warunków występowania procesów, wykorzystywanie zasad i praw do obja-
śniania zjawisk, 

- posługiwanie się językiem symboli i wyraŜeń algebraicznych, w tym: zapisywanie przebie-
gu reakcji za pomocą równań chemicznych, zapisywanie związków między wielkościami 
za pomocą równań algebraicznych, 

- posługiwanie się funkcjami. 
 
W obszarze IV (Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów) spraw-

dzano następujące wiadomości i umiejętności: 
- analizowanie sytuacji problemowej,  
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- tworzenie modelu sytuacji problemowej,  
- wnioskowanie na podstawie opisanych faktów i obserwacji,  
- przewidywanie i interpretowanie wyniku opisanego doświadczenia. 
 

Łatwości zadań matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego 

 
Wskaźnik łatwości zadania to stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie tego za-

dania przez wszystkich uczniów (przystępujących do egzaminu) do maksymalnej liczby punktów 
jakie mogli uzyskać. Im zadanie dla uczniów trudniejsze, tym niŜszy współczynnik łatwości.  
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Diagram 15. Łatwości zadań części matematyczno-przyrodniczej 
 

 
Tabela 11. Zadania egzaminacyjne 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 3 11 12 8 2 

Numery zadań 17., 22., 28. 
3., 14., 15., 24., 26., 
27., 30., 31., 32., 

34., 36. 

4., 5., 9., 12., 13., 16., 
19., 21., 23., 29., 33., 

35. 

1., 2., 6., 7., 8., 
18., 20., 25. 

10., 11. 

 
 
Dwa zadania zestawu były dla uczniów bardzo łatwe – zadania 10. i 11. Chodziło w nich 

o wybranie, które z podanych informacji odpowiadają danym z załączonego wykresu słupkowe-
go. W grupie ośmiu zadań łatwych równieŜ znalazły się jedynie zadania zamknięte, a pięć z nich 
takŜe dotyczyło odczytywania i przetwarzania informacji. Z zadaniami wymagającymi przedsta-
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wienia rozwiązania i sformułowania odpowiedzi uczniowie radzili sobie słabiej. Do umiarkowanie 
trudnych naleŜało m. in. odczytanie z wykresu funkcji argumentu odpowiadającego zadanej war-
tości, a do trudnych – obliczenia procentowe oraz ułoŜenie układu równań do podanej treści za-
dania. Stosunkowo dobre wyniki uzyskali uczniowie za, zaliczone do problemowych, matema-
tyczne zadanie 32. NaleŜało znaleźć wszystkie moŜliwe rozwiązania oraz uzasadnić, iŜ więcej 
rozwiązań nie ma. Łatwość zadania jest równa 0,38 i plasuje je wśród trudnych, ale blisko umiar-
kowanie trudnych. Biorąc pod uwagę nietypowość zadania (nie pojawiały się takie wcześniej na 
egzaminach gimnazjalnych) trzeba uznać, Ŝe uczniowie radzili sobie całkiem nieźle. Zaskakuje 
natomiast niska łatwość (0,30) zadania 36., w którym naleŜało jedynie wypisać dwa lub trzy etapy 
z podanego w arkuszu schematu krąŜenia węgla w przyrodzie. Większość uczniów formułowała 
odpowiedzi nie korzystając z podanych informacji. Najtrudniejsze było zamknięte zadanie 17. 
z chemii, którego rozwiązanie wymagało znajomości zasad budowy układu okresowego pier-
wiastków. Wykazało się nią mniej niŜ 10% uczniów. Bardzo trudne były równieŜ: problemowe 
zadanie 22. z fizyki oraz rachunkowe zadanie 28. z pogranicza fizyki i matematyki. Jak co roku 
wielu uczniów w ogóle nie próbowało rozwiązywać zadań otwartych. Najczęściej omijane było 
wspomniane zadanie 28. – nie próbowało go rozwiązać 28,7% uczniów. 

Łatwości wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego matematyczno-przyrodniczej części 
egzaminu (wraz z opisem sprawdzanych umiejętności) przedstawiono w tabeli 12. Przy zdaniach 
otwartych (zadania 26. – 36.) wpisano frakcje opuszczeń, czyli ile procent uczniów, nie podjęło pró-
by rozwiązania danego zadania. 

 
Tabela 12. Łatwości zadań zestawu egzaminacyjnego matematyczno-przyrodniczej części egzaminu 
 

Nr za-
dania 

Nazwa sprawdzanej  
umiejętności  

(z numerem standardu) 
Uczeń: 

 
Nazwa sprawdzanej czynności 

 
Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Łatwość 
Frakcja 

opuszczeń 

1. II/2 operuje informacją  
przetwarza informacje z diagramu kołowe-
go 

1 0,74  

2. II/2 operuje informacją  
porównuje informacje z diagramów koło-
wych 

1 0,81  

3. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów  

wyjaśnia przyczynę zahamowania wzrostu 
rośliny  

1 0,41  

4. II/2 operuje informacją  
odczytuje z rysunku przekroju geologiczne-
go kolejność wydarzeń geologicznych 

1 0,53  

5. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów  

ustala kolejność powstania węgli kopalnych 1 0,54  

6. 
I/1 stosuje terminy i pojęcia 
matematyczno-przyrodnicze 

określa, jakiego pochodzenia skałą jest wę-
giel 

1 0,73  

7. 
I/1 stosuje terminy i pojęcia 
matematyczno-przyrodnicze 

rozróŜnia odnawialne i nieodnawialne źró-
dła energii 

1 0,73  

8. II/1 odczytuje informacje  
szacuje długość i szerokość geograficzną na 
podstawie mapy  

1 0,70  

9. II/2 operuje informacją przetwarza informacje z mapy 1 0,54  

10. II/1odczytuje informacje  odczytuje informacje z wykresu słupkowego 1 0,92  

11. II/2 operuje informacją 
porównuje informacje z wykresu słupkowe-
go 

1 0,87  

12. II/2 operuje informacją  
wnioskuje na podstawie wykresu słupkowe-
go 

1 0,76  
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13. 
IV/1 stosuje techniki twórczego 
rozwiązywania problemów  

wnioskuje na podstawie podanych faktów i 
wyników doświadczenia 

1 0,43  

14. 
IV/1 stosuje techniki twórczego 
rozwiązywania problemów 

wyjaśnia opisane zjawisko 1 0,33  

15. IV/5 opracowuje wyniki  interpretuje wynik obserwacji 1 0,40  

16. II/1 odczytuje informacje  odczytuje informacje z układu okresowego 1 0,54  

17. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów 

ustala nazwę pierwiastka na podstawie bu-
dowy jądra atomowego 

1 0,09  

18. II/1 odczytuje informacje  odczytuje informacje z układu okresowego 1 0,70  

19. 
III/2 posługuje się językiem 
symboli i wyraŜeń algebraicz-
nych  

wybiera prawidłowo zapisane równanie 
reakcji chemicznej 

1 0,62  

20. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów 

wskazuje substancję powstającą podczas 
spalania 

1 0,80  

21. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów  

wykorzystuje zaleŜność między wielkościa-
mi fizycznymi  

1 0,48  

22. 
IV/1 stosuje techniki twórczego 
rozwiązywania problemów 

przewiduje wynik doświadczenia 1 0,19  

23. 
I/3 posługuje się własnościami 
figur 

oblicza pole powierzchni figury przestrzen-
nej 

1 0,59  

24. 
I/3 posługuje się własnościami 
figur  

porównuje obwody figur 1 0,39  

25. II/2 operuje informacją 
interpretuje informacje przedstawione w 
formie tekstu  

1 0,82  

26. 
I/2 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach praktycz-
nych  

wykonuje obliczenia procentowe 3 0,32 14,2% 

27. 
I/2 wykonuje obliczenia 
w róŜnych sytuacjach praktycz-
nych  

oblicza objętość ciała przy danej masie i 
gęstości, podaje wynik w zaokrągleniu do 
całości 

3 0,28 26,5% 

28. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów 

oblicza czas ogrzewania wody w naczyniu o 
danej mocy  

3 0,14 28,7% 

29. 
I/3 posługuje się własnościami 
figur  

oblicza długość drogi przebytej w danym 
czasie i interpretuje wynik  

2 0,57 7,6% 

30. 
I/3 posługuje się własnościami 
figur 

wykorzystuje podobieństwo figur do obli-
czenia długości odcinka 

3 0,28 15,1% 

31. 
III/2 posługuje się językiem 
symboli i wyraŜeń algebraicz-
nych 

układa układ równań odpowiadający opisa-
nej sytuacji 

2 0,36 14,8% 

32. 
IV/4,5 stosuje zintegrowaną 
wiedzę i umiejętności do roz-
wiązywania problemów  

rozwiązuje zadanie dotyczące sytuacji pro-
blemowej, uzasadnia, Ŝe nie ma więcej roz-
wiązań 

4 0,38 13,5% 

33. III/3 posługuje się funkcjami  
podaje wartość argumentu odczytaną z wy-
kresu funkcji  

1 0,64 7,8% 

34. III/3 posługuje się funkcjami  
ustala wartości funkcji dla podanych argu-
mentów 

1 0,31 10,2% 

35. 
III/1 wskazuje prawidłowości 
w procesach, w funkcjonowaniu 
układów i systemów  

nazywa procesy warunkujące obieg węgla w 
biosferze 

2 0,50 3,9% 

36. II/2 operuje informacją  
przetwarza informacje ze schematu obiegu 
węgla w biosferze 

1 0,30 24,5% 
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Czytać ze zrozumieniem 

 

Frakcja opuszczeń 
Co roku wielu uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym w ogóle nie próbuje 

rozwiązywać zadań otwartych, a miejsca przeznaczone na zapisanie rozwiązania zostawia nie-
tknięte. W tym roku takie przypadki były kodowane, więc moŜna przyjrzeć się skali zjawiska. 
Analiza wyników skłania do niepokoju o poziom motywacji uczniów do rozwiązywania zadań na 
egzaminie. Frakcje opuszczeń zadań otwartych (procent uczniów, którzy ominęli zadanie) ilustru-
je diagram 16. 
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Diagram 16. Frakcja opuszczeń zadań matematyczno-przyrodniczej części egzaminu 
 

 
W kilku zadaniach co czwarty uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania. Najczęściej 

opuszczane były przez uczniów zadania 27. i 28. Zadanie 28., którego rozwiązań nie spróbowało 
zapisać 28,7% (czyli 11793) uczniów, miało wyraźny kontekst fizyczny: 
 

Zadanie 28. (0-3) 

Ola wlała ćwierć litra wody o temperaturze 20°C do czajnika o mocy 1000 W. 

Do ogrzania 1 kg wody o 1°C potrzeba 4200 J energii. Oblicz, po jakim czasie woda 

w czajniku osiągnie temperaturę wrzenia 100°C. Przyjmij, Ŝe 1 litr wody ma masę 1 kg, 

a całe ciepło wydzielane w grzałce jest pobierane przez wodę. Zapisz obliczenia. 

 

By je rozwiązać trzeba rozumieć, które z występujących tam wielkości są wprost proporcjo-
nalne, a które odwrotnie proporcjonalne (czyli przez co pomnoŜyć, a przez co podzielić). Podob-
nie, jak w zadaniu:  
Magda kupuje soki na klasową wycieczkę. Wycieczka będzie trwała 3 dni i weźmie 

w niej udział 35 osób. Zaplanowano zakup 2 soków dla kaŜdego uczestnika na kaŜdy 
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dzień wycieczki. Jedna zgrzewka zawiera 15 soków. Ile takich zgrzewek trzeba będzie 

kupić? 

 
Takie zadanie zapewne nie sprawiłoby uczniom kłopotu – jest matematyczne, rachunkowe 

i ma znany, przyjazny kontekst. Zadanie 28. jest oczywiście trudniejsze – trzeba wiedzieć jak obli-
czamy moc, radzić sobie z jednostkami i samemu obliczyć róŜnicę temperatur. Rachunki są jed-
nak łatwe, a zadania tego typu pojawiały się na egzaminach bardzo często. MoŜna je było rozwią-
zać korzystając jedynie z umiejętności matematycznych, np. tak: 

4200 : 1000 = 4,2  jeden litr wody zostanie podgrzany   o 1ºC w ciągu 4,2 s 
4,2 · 80 = 336  jeden litr wody   – o 80 ºC w ciągu 336 s 
336 : 4 = 84   ćwierć litra wody  – o 80 ºC w ciągu 84 s 
80 : 60 = 1 r 24, czyli 1min i 24 s. 
 
Wydaje się, Ŝe na widok terminów uŜywanych na lekcjach fizyki, wielu uczniów automatycz-

nie rezygnuje z rozwiązywania zadania. Potwierdza to analiza wyników za zadanie 27. W informa-
cjach do zadania podano, Ŝe największy znaleziony diament miał objętość 3106 karatów, a jeden 
karat to 0,2 g. Polecenie zaś sformułowano następująco: 
 

Zadanie 27. (0-3)  

Oblicz, jaką objętość miał Cullinan (największy znaleziony diament). Przyjmij, Ŝe 

gęstość diamentu wynosi 3,2 g/cm3. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do całości. 

 
Aby rozwiązać zadanie naleŜało przeliczyć masę diamentu „na gramy” i wynik podzielić 

przez gęstość: (3106 · 0,2) : 3,2 (albo masę w karatach podzielić przez gęstość diamentu przeli-
czoną „na karaty”). Tu takŜe odstraszająco mogło zadziałać pojęcie wprowadzane na lekcjach 
fizyki (gęstość) i nietypowe jednostki masy. Sądzę, Ŝe zadanie byłoby dla uczniów znacznie ła-
twiejsze, gdyby sformułować w języku matematyki. Np.: 
Czasami jako jednostki masy uŜywa się karatów. 1 karat, to 0,2 g. Bryła wykonana 

z pewnej substancji ma masę 3106 karatów, a 1 cm3 tej substancji ma masę 3,2 g. Oblicz 

objętość bryły. 

Zadania 27. nie rozwiązywało 26,5% (czyli 10869) uczniów. Wydaje się, Ŝe uczniowie nie po-
trafią wykorzystać umiejętności ćwiczonych na lekcjach matematyki (albo nie wiedzą, Ŝe moŜna). 
Dlatego w wielu sytuacjach uzyskują oceny poniŜej swoich moŜliwości. Często teŜ nie analizują 
starannie treści zadania, wolą przywoływać zapamiętane fakty i algorytmy. Rozkłady wyników za 
oba zadania zilustrowane są na diagramach 17. i 18. 
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dwutlenek węgla w atmosferze 

martwe 
organizmy 

paliwa kopalne, 
węgiel odkładany 
w ziemi 

węgiel zawarty 
w organizmach roślin 

węgiel zawarty 
w organizmach zwierząt 
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C 
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Frakcja opuszczeń 0 p. 1 p. 2 p. 3 p.  
 
Diagram 17. Procentowy rozkład punktów za zadanie 27. 
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Frakcja opuszczeń 0 p. 1 p. 2 p. 3 p.  
 
Diagram 18. Procentowy rozkład punktów za zadanie 28. 

 
Takich wyników za zadania 27. i 28. moŜna było się spodziewać. Dziwi natomiast duŜa frak-

cja opuszczeń dla zadania 36. – zwłaszcza w zestawieniu z zadaniem 35. Do obu zadań podano 
wspólną informację w postaci schematu krąŜenia węgla w przyrodzie. W pierwszym z zadań nale-
Ŝało wybrać spośród podanych nazw te, które odpowiadają czterem procesom oznaczonym na 
schemacie, w drugim – wypisać kilka etapów ze schematu krąŜenia węgla w przyrodzie.  

 

Informacje do zadań 35. i 36. 

Na schemacie przedstawiono obieg węgla w biosferze:  
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Zadanie 35. (0-2) 

Ustal, które z wymienionych niŜej nazw procesów odpowiadają strzałkom A, B, C, D 

i wpisz do tabeli. 

 

Nazwy procesów: oddychanie, dyfuzja, fotosynteza, spalanie, sedymentacja, 

rozkład przez drobnoustroje, wymieranie. 

 
Strzałka Nazwa procesu 

A  

B  

C  

D  

 

Zadanie 36.  

Dokończ rysowanie schematu przedstawiającego kolejne etapy, które musi przebyć 

atom węgla zawarty w węglu kopalnym, by zostać wbudowany w organizm człowieka. 

 

paliwa kopalne  
 
Rozwiązanie pierwszego z tych zadań wymagało pewnej wiedzy, drugiego – jedynie prześle-

dzenia kierunku strzałek i wypisania dwóch (lub trzech) zawartości prostokątów ze schematu. 
Wystarczyło dopisać: dwutlenek węgla w atmosferze i węgiel zawarty w organizmach roślin (ewentualnie 
jeszcze: węgiel zawarty w organizmach zwierząt, węgiel zawarty w organizmie człowieka). 

Wyniki za zadania 35. 36. zestawione są w tabeli 13. 
 

Tabela 13. Wyniki za zadania 35. i 36. 
 

 Frakcja opuszczeń Łatwość 

Zadanie 35 3,9 0,50 

Zadanie 36 24,5 0,30 

 
 
Jak widać, co czwarty uczeń (czyli 10075 uczniów) zrezygnował z wykonania polecenia, 

a poprawne rozwiązania przedstawiło 30% uczniów (za zadanie moŜna było otrzymać 1 punkt). 
Pozostali, zamiast czytać podany schemat, szukali informacji w pamięci, tworzyli własne, błędne 
schematy – wielu było przekonanych, Ŝe węgiel przyswajany jest przez organizm człowieka 
w procesie oddychania. 

 
Wydaje się, Ŝe – pozornie najlepiej opanowane – umiejętności uczniów związane z czytaniem 

informacji zawodzą, gdy zadanie jest troszkę mniej rutynowe. Większość uczniów nie czyta sta-
rannie treści zadań, nie stara się ich zrozumieć, lecz jedynie dopasowuje do znanych sobie typów 
poleceń. W zadaniu 33. naleŜało odczytać wartość z wykresu zaleŜności funkcyjnej. Do takich 
wykresów uczniowie przywykli, więc, mimo trudnego fizyczno-chemicznego kontekstu zadanie 
opuszczone zostało tylko przez 7,8%, a rozwiązane poprawnie przez 64% uczniów. 
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Rozumowanie 

 
Tymczasem rozwiązanie większości zadań omawianego zestawu egzaminacyjnego wymagało 

od rozwiązujących je uczniów przeprowadzenia (mniej lub bardziej trudnego) rozumowania. Tyl-
ko kilka zadań dotyczyło zwykłego odtworzenia wiadomości. Z pozostałych moŜna wydzielić 
zadania matematyczne oraz zadania przyrodnicze takie, przy których rozwiązywaniu umiejętności 
matematyczne powinny być bardzo pomocne. Do zadań matematycznych zaliczają się zadania 
o numerach: 1, 2, 11, 12, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34. W zadaniach o numerach: 4, 5, 8, 
10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 36 przydatne były (między innymi) umiejętności porządko-
wania, czytania schematu, grafu, wykresu, układu współrzędnych, wyraŜeń zapisanych przy po-
mocy symboli. Na diagramach 19. i 20. przedstawiono rozkłady punktów za obie grupy zadań. 
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Diagram 19. Rozkład sumy punktów uzyskanych za zadania matematyczne 
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Diagram 20. Rozkład sumy punktów uzyskanych za zadania przyrodnicze (wymagające przeprowadzenia  

rozumowania) 
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Za zadania matematyczne było więcej wysokich wyników, niŜ za przyrodnicze (z omawianej 
grupy). Oczywiście, by poprawnie odpowiedzieć na najtrudniejsze z całego arkusza zadanie 17. 
(łatwość 0,09), trzeba było znać zasady budowy atomu i układu okresowego pierwiastków. 
W pozostałych wymienionych wyŜej zadaniach przyrodniczych posiadanie przedmiotowej wiedzy 
nie było juŜ tak waŜne. Wystarczyło starannie przeanalizować informacje i posłuŜyć się umiejęt-
nościami ćwiczonymi na lekcjach z róŜnych przedmiotów (równieŜ matematyki). Wydaje się, Ŝe 
uczniowie nie nawykli do takiego postępowania. A szkoda, bo jeśli przyjrzeć się rozwiązaniom 
matematycznego zadania 32., w którym rozumowanie naleŜało nie tylko przeprowadzić, ale rów-
nieŜ opisać, to widać, jaki wielki potencjał drzemie w uczniach. Zadanie tego typu pojawiło się na 
egzaminie po raz pierwszy i naleŜy do uwaŜanych przez nauczycieli za trudne (zwłaszcza jeśli 
chodzi o uzasadnianie).  

 

Zadanie 32. (0-4) 

Uczniowie klasy III wybierali przedstawiciela do samorządu szkolnego. Było troje 

kandydatów: Ola, Paweł i Romek. W klasie jest 32 uczniów i kaŜdy z nich oddał jeden 

głos. ZwycięŜyła Ola, uzyskując mniej niŜ połowę głosów. Reszta głosów rozłoŜyła się 

równo między pozostałych kandydatów.  

Ile głosów otrzymała Ola, a po ile pozostali kandydaci?  

Znajdź i wypisz wszystkie moŜliwości. Uzasadnij, Ŝe nie ma więcej.  

 
Uczniowie podeszli do problemu bez kompleksów. Frakcja opuszczeń, to 13,5% (a więc dwa 

razy mniej niŜ dla typowych, podręcznikowych zadań 27. i 28.), a łatwość zadania jest równa 0,38. 
Aby znaleźć dwa jedyne rozwiązania, uczeń musiał wymyślić i zastosować strategię. Za podanie 
obu moŜliwości otrzymywał 2 punkty. Jeśli potrafił swoją strategię w pełni opisać (lub inaczej 
uzasadnić brak większej liczby moŜliwości) otrzymywał kolejne 2 punkty. Rozkład wyników 
przedstawiono na diagramie 21. 

 

13,5

27,5

16

12

13

18

Frakcja opuszczeń 0 p. 1 p. 2 p. 3 p. 4.p  
 
Diagram 21. Procentowy rozkład punktów za zadanie 32. 
 
 

Widać, Ŝe większość uczniów, którzy podjęli się rozwiązywania zadania znajdowała obie 
moŜliwości. Ponadto aŜ 42% z nich napisało poprawne pełne uzasadnienie swojej odpowiedzi, 
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a 30% – uzasadnienie niepełne. To, w porównaniu z innymi zadaniami zestawu, bardzo dobry 
rezultat. 

Uczniowie rozwiązywali zadanie róŜnymi sposobami. Zwykle rozpatrywali liczbę głosów, 
które mogła otrzymać Ola. Analizowali kolejne przypadki i oceniali, czy taki wynik spełnia wa-
runki opisane w zadaniu (jak w przykładzie 1.). 

 
Przykład 1. 

 
W wielu rozwiązaniach pojawiały się opisy rozumowania i uzasadnienia jedyności rozwiązań 

(przykłady 2. i 3.). 
 
Przykład 2. 
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Przykład 3. 

 
 
Rzadziej pojawiały się rozwiązania, w których uczniowie zaczynali od odpowiedzi na pytanie 

o liczbę głosów, które mogli uzyskać chłopcy (przykład 4.).  
 
Przykład 4. 

 
 
Warto porównać wyniki za zadanie 32. z wynikami za geometryczne zadanie 30., które 

sprawdzało umiejętności typowe, ćwiczone na lekcjach matematyki. Miało ono nieco większą 
frakcję opuszczeń (14,8%) niŜ omawiane zadanie 32. Przy rozwiązywaniu trzeba było skorzystać 
z własności trójkątów podobnych.  
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15

22
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Frakcja opuszczeń 0 p. 1 p. 2 p. 3 p.  
 
Diagram 22. Procentowy rozkład punktów za zadanie 30. 

 
Około 15% (14,8%) uczniów nie podjęło próby rozwiązania zadania. Pierwszy krok wykona-

ło poprawnie ponad 60% uczniów, ale dalej było juŜ gorzej. Uczniowie przywykli do tego, Ŝe 
często pojawiają się w zadaniach „specjalne” trójkąty (prostokątne, równoboczne, połówki rów-
nobocznych) i bezpodstawnie przypisywali te cechy wybranym trójkątom. W rezultacie jedynie 
10% uczniów wykonało zadanie całkowicie poprawnie. To świadczy o zbyt algorytmicznym na-
uczaniu matematyki w szkole. Wyniki za zadanie 32. przemawiają za tym, Ŝe moŜna bardziej zmo-
tywować uczniów do świadomego korzystania z umiejętności matematycznych. 

 
Podstawowe umiejętności potrzebne w dalszym kształceniu 

 
Na zakończenie trzeba zwrócić uwagę na kilka umiejętności waŜnych dla dalszej matema-

tycznej edukacji, wyraźnie zbyt słabo opanowanych przez uczniów.  
Jedna, to zapisywanie warunków zadania za pomocą wyraŜeń algebraicznych (matematyzo-

wanie). Dotyczyło jej zadanie 31. – typowe, proste zadanie ze szkolnej algebry. 
 

Zadanie 31. (0-2) 

Maksymalnie załadowane cięŜarówki: jedna o nośności 8 t, a druga 12 t przewiozły 

520 ton węgla, wykonując w sumie 60 kursów. 

UłóŜ układ równań za pomocą, którego obliczysz, ile kursów wykonała kaŜda 

z cięŜarówek.  

 
Łatwość zadania 31. jest równa 0,36 (a frakcja opuszczeń – 14,8%). Taki wynik nie satysfak-

cjonuje, a byłby zapewne jeszcze niŜszy, gdyby nie bardzo łagodny schemat punktowania zadania. 
 
Druga waŜna umiejętność, to sprawność rachunkowa. Nadal, podobnie jak w ubiegłych la-

tach, uczniowie popełniali sporo błędów rachunkowych. Powtarzały się błędy przy dzieleniu pi-
semnym (zwłaszcza na etapie „po przecinku”) i zamianie jednostek (chociaŜ tu widać poprawę 
w stosunku do poprzednich lat) oraz przypadki zbyt wczesnego zaokrąglania wyników obliczeń 
(juŜ przy wynikach cząstkowych). Gdyby uczniowie mieli zwyczaj krytycznego przyglądania się 
swoim odpowiedziom, mogliby często domyślić się wystąpienia pomyłki w rachunkach, przeli-
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czyć jeszcze raz i poprawić błąd (trudno uwierzyć, Ŝe w czajniku trzeba zagotowywać ćwierć litra 
wody aŜ kilka godzin lub, Ŝe wystarczy na to pół sekundy).  

Nadrzędną zaś umiejętnością, bez której trudno wykorzystać wiedzę i umiejętności zdoby-
wane w czasie edukacji szkolnej, jest czytanie ze zrozumieniem. Jest teŜ ono umiejętnością nie-
zwykle potrzebną w trakcie dalszej edukacji. Wydaje się, Ŝe uczniowie czytają treści zadań bardzo 
pobieŜnie, nie analizują starannie informacji i pytań. Łatwe są dla nich proste polecenia odczyta-
nia lub wyszukania informacji i tak jest przez nich interpretowana umiejętność „czytania ze zro-
zumieniem”. Tymczasem informacje często trzeba przeanalizować, skonfrontować z innymi, cza-
sem zrozumieć podaną definicję nowego pojęcia, a dopiero potem przystępować do rozwiązania 
zadania. Tego w rozwiązaniach uczniowskich raczej nie widać. Wysoka frakcja opuszczeń rów-
nieŜ moŜe świadczyć o niechęci uczniów do wgłębiania się w treści zadań (moŜe uczniowie z góry 
przesądzają, Ŝe niewiele zrozumieją).  
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Część językowa egzaminu gimnazjalnego 

 

Opis standardowego zestawu zadań z zakresu języków obcych 

 

Standardowy arkusz egzaminacyjny A1 z języka angielskiego składa się z 13 zadań zamknię-
tych, a z języka niemieckiego z 14 zadań zamkniętych. Przy konstruowaniu zadań autorzy wyko-
rzystali materiały ikonograficzne. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzy-
mać 50 punktów. 

Zadania sprawdzały umiejętności z trzech obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych. 
Udział punktów moŜliwych do uzyskania za kaŜdy z tych obszarów przedstawia Tabela 14. (język 
angielski) i Tabela 15. (język niemiecki). 

 
 

Tabela 14. 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 czytanego 9, 10, 11, 12, 13 20 40 

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

 

 

Tabela 15. 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 czytanego 9, 10, 11, 12, 13, 14 20 40 

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

 

 

Wyniki arkuszy standardowych  

 
Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego uzyskali w okręgu 61,2% 

punktów moŜliwych do zdobycia, a z języka niemieckiego 58,3%. Średni wynik z języka angiel-
skiego wynosi 30,6 punktów dla całego okręgu, a z języka niemieckiego 30,0. W obu wojewódz-
twach uczniowie osiągnęli zbliŜony średni wynik z obu języków (Tabela 16.).  

NajwyŜsze wyniki uzyskali uczniowie z duŜych miast. RóŜnica między duŜymi i małymi mia-
stami oraz gimnazjami wiejskimi wynosi około 7 punktów w języku angielskim i około 2 punk-
tów w języku niemieckim. NajniŜsze wyniki od 1 do 5 pkt z języka angielskiego uzyskał tylko je-
den uczeń i pięciu uczniów z języka niemieckiego, a najwyŜsze (50 pkt) – 154 gimnazjalistów 
z języka angielskiego i 192 z języka niemieckiego. 
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Tabela 16. 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 30,6 29,1 61,2% 58,3% 

- woj. dolnośląskie 30,7 29,0 61,4% 58,0% 

- woj. opolskie 30,4 30,0 60,8% 60,0% 

- duŜe miasta 34,4 30,4 68,8% 60,8% 

  - m. Wrocław 35,9 31,2 71,7% 62,4% 

  - m. Opole 34,7 28,3 69,4% 56,5% 

- średnie miasta 31,3 29,5 62,6% 59,0% 

- małe miasta 28,5 29,0 51,7% 58,0% 

- wieś 27,6 28,2 55,3% 56,5% 

- szkoły publiczne 30,3 29,1 60,7% 58,2% 

- szkoły niepubliczne 37,9 30,1 75,8% 60,2% 

 
Rozkład wyników części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w okręgu został za-

prezentowany na Diagramie 23, a z języka niemieckiego na Diagramie 24. 
 

Procentowy rozkład wyników za zestaw GA-1-102 
(N=27 384, średni wynik 30,6 pkt)
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Diagram 23. Rozkład ogólnych wyników w okręgu z języka angielskiego 

 
Procentowy rozkład wyników za zestaw GN-1-102 

(N=13 336, średni wynik 29,1 pkt)
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Diagram 24. Rozkład ogólnych wyników w okręgu z języka niemieckiego 
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Wyniki w obszarach umiejętności 

 
W obu językach najwyŜsze wyniki uzyskiwali uczniowie za rozumienie tekstu słuchanego (71,0% 

– język angielski, 63,2% – język niemiecki, w ubiegłym roku odpowiednio: 65,8% i 86,4%). Dla 
uczniów, którzy rozwiązywali zestaw z języka angielskiego najtrudniejsze było rozumienie tekstu 
czytanego (56,8%), a dla uczniów rozwiązujących zestaw z języka niemieckiego – reagowanie językowe 
(53,2%, w ubiegłym roku było to rozumienie tekstu czytanego). Tabela 17. przedstawia średnie wyniki 
uczniów z poszczególnych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych. 

 
Tabela 17. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności z podziałem na język angielski i niemiecki 
 

Język angielski Język niemiecki   
Obszar I Obszar II Obszar III Obszar I Obszar II Obszar III 

Liczba punktów do uzyskania 10 20 20 10 20 20 

 Średni wynik w pkt. 

Ogółem 7,1 11,4 12,1 6,3 12,2 10,6 

- woj. dolnośląskie 7,1 11,4 12,2 6,3 12,2 10,6 
- woj. opolskie 7,0 11,3 12,1 6,7 12,3 11,0 

- duŜe miasta 7,9 12,9 13,6 6,5 12,6 11,3 
  - m. Wrocław 8,1 13,6 14,2 6,6 12,9 11,7 

  - m. Opole 7,9 13,1 13,6 6,6 11,4 10,3 

- średnie miasta 7,3 11,6 12,5 6,4 12,3 10,8 
- małe miasta 6,7 10,5 11,4 6,3 12,1 10,6 

- wieś 6,5 10,2 11,0 6,2 11,9 10,2 
- szkoły publiczne 7,0 11,2 12,0 6,3 12,2 10,6 

- szkoły niepubliczne 8,4 14,6 15,0 6,5 12,4 11,3 

 Średni wynik w % 

Ogółem 71,0% 56,8% 60,7% 60,9% 60,9% 53,2% 

- woj. dolnośląskie 71,2% 57,0% 60,9% 60,8% 60,8% 52,9% 

- woj. opolskie 70,4% 56,3% 60,5% 67,9% 61,5% 55,1% 

- duŜe miasta 78,5% 64,7% 67,9% 70,8% 63,0% 56,5% 

  - m. Wrocław 81,0% 68,0% 70,8% 62,3% 64,3% 58,6% 

  - m. Opole 79,5% 65,7% 68,1% 68,1% 56,8% 51,5% 

- średnie miasta 72,5% 58,0% 62,3% 62,3% 61,5% 54,0% 

- małe miasta 67,0% 52,4% 56,8% 56,8% 60,6% 53,0% 

- wieś 64,8% 50,9% 55,0% 55,0% 59,4% 50,8% 

- szkoły publiczne 70,5% 56,2% 60,2% 60,2% 60,9% 53,2% 

- szkoły niepubliczne 83,8% 72,8% 74,8% 74,8% 61,9% 56,5% 

 


