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I. Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego 

 

Do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 12 kwietnia 2011 r. – część humani-
styczna, 13 kwietnia 2011 r. – część matematyczno-przyrodnicza i 14 kwietnia 2011 r. – język 
obcy, przystąpiło na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (Tabela 1):  

39 310 uczniów – część humanistyczna,  
39 307 uczniów – część matematyczno-przyrodnicza, 
26 914 uczniów – język angielski, 
11 919 uczniów – język niemiecki.  
Ponadto 309 uczniów pisało egzamin z języka francuskiego, 9 – z języka hiszpańskiego 

i 86 uczniów z języka rosyjskiego. 
 
 

Tabela 1. Liczba uczniów ze względu na rodzaje zestawów egzaminacyjnych 
 

Wyszczególnienie 
Część  

humanistyczna 

Część  
matematyczno-
przyrodnicza 

Język angielski Język niemiecki 

Ogółem uczniów 39310 39307 26914 11919 
w tym prace:      

standardowe (A1) 38427 38426 26444 11557 
uczniów upośledzonych w stopniu  
lekkim (A8) 705 703 336 317 

uczniów niesłyszących lub słabo słyszą-
cych (A7) 102 102 76 27 
uczniów słabo widzących 16 p. (A4) 58 58 45 13 

uczniów słabo widzących 24 p. (A5) 13 13 8 5 
uczniów niewidomych (A6) 5 5 5  

 
Ze względu na stan zdrowia i przypadki losowe zostało zwolnionych w całym okręgu 71 

uczniów z części humanistycznej, 70 – z części matematyczno-przyrodniczej oraz 52 
uczniów z języka angielskiego, 23 – z języka niemieckiego i 1 uczeń – z języka francuskiego. 

Dane uwzględniają 71 laureatów konkursów w części humanistycznej, 97 – w części ma-
tematyczno-przyrodniczej, 3 laureatów konkursu z języka angielskiego i 5 – z języka niemiec-
kiego. 

 
Dla gimnazjalistów przystępujących do egzaminu w 2011 r. przygotowano zestaw 

standardowy A1 przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją 
rozwojową. Liczby uczniów rozwiązujących arkusze standardowe przedstawia Tabela 2. 
Ponadto, 306 uczniów rozwiązywało arkusz standardowy z języka francuskiego, 9 – z języka 
hiszpańskiego, a 83 – z języka rosyjskiego. Arkusz A8 otrzymało po 3 uczniów z języka 
francuskiego i rosyjskiego. 

Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim pisali egzamin w formie dostosowanej do ich potrzeb 
i moŜliwości. 
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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  38,4 38,4 26,4 11,6 

- woj. dolnośląskie 28,3 28,3 18,0 9,9 

- woj. opolskie 10,2 10,2 8,5 1,6 

- duŜe miasta 9,0 9,0 7,2 1,6 

 w tym: - m. Wrocław 4,9 4,9 3,9 0,7 

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

- średnie miasta 9,8 9,8 6,5 3,2 

- małe miasta 10,7 10,7 7,2 3,5 

- wieś 8,9 8,9 5,6 3,3 

- szkoły publiczne 37,2 37,2 25,4 11,3 

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

 

Opis standardowego zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych 

Standardowy arkusz egzaminacyjny A1 został skonstruowany wokół tematu dotyczące-
go rozumienia i wyraŜania patriotyzmu. Podstawę tworzenia zadań standardowego arkusza 
egzaminacyjnego A1 stanowiły, spójne tematycznie, róŜnorodne teksty kultury (literackie, 
poetycki, publicystyczny) oraz reprodukcje obrazów J. Matejki. Zadanie rozszerzonej odpo-
wiedzi wymagało napisania rozprawki. W arkuszu zamieszczono 29 zadań, wśród których 
było 20 zadań zamkniętych i 9 zadań wymagających od ucznia udzielenia odpowiedzi wła-
snymi słowami. Zadania, które sprawdzały umiejętności wpisane w obszary standardów wy-
magań egzaminacyjnych 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, 21, 23, 24, 25, 

25 50 

Tworzenie własnego tekstu 22, 26, 27, 28, 29 25 50 

 

Wyniki humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego  

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu uzyskali w okręgu prawie połowę punktów 
(49, 3%) moŜliwych do zdobycia. Średni wynik wynosi 24,7 punktu dla całego okręgu. 
Uczniowie z województwa dolnośląskiego osiągnęli minimalnie 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 24,7 49,3% 

- woj. dolnośląskie 24,7 49,4% 
- woj. opolskie 24,6 49,2% 

- duŜe miasta 27,0 54,0% 
w tym: - m. Wrocław 28,1 56,1% 
           - m. Opole 27,3 54,6% 
- średnie miasta 24,7 49,4% 
- małe miasta 23,4 46,8% 
- wieś 23,8 47,7% 
- szkoły publiczne 24,6 49,1% 
- szkoły niepubliczne 28,0 56,1% 

 

NajwyŜsze wyniki uzyskali uczniowie z duŜych miast. RóŜnica między duŜymi i małymi 
miastami oraz gimnazjami wiejskimi wynosi ponad 3,5 punktu i w porównaniu z poprzednim 
rokiem zwiększyła się o 0,5 punktu. Uczniowie ze szkół niepublicznych uzyskali o prawie 3,5 
punktu więcej niŜ ich rówieśnicy ze szkół publicznych.  

Rozkład wyników humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego w okręgu został za-
prezentowany na Diagramie 1. 
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Diagram 1. Rozkład wyników w okręgu w części humanistycznej 

 

 

Wyniki w obszarach umiejętności 

Zadania zamieszczone w arkuszu  sprawdzały wiadomości i umiejętności wpisane w dwa 
obszary: I obszar – czytanie i odbiór tekstów kultury oraz II obszar – tworzenie własne-
go tekstu. W obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury wymagano od uczniów opano-
wania wiadomości i umiejętności z zakresu: 
- wyszukiwanie informacji, 
- czytania róŜnych tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym, 
- interpretowania tekstów kultury, 
- odczytywania intencji nadawcy, 
- dostrzegania w tekstach kultury środków wyrazu i określania ich funkcji, 
- odnajdywania związków przyczynowo-skutkowych, 
- dostrzegania kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury, 
- dostrzeganie wartości wpisanych w tekst kultury. 

 
W obszarze tworzenie własnego tekstu sprawdzano wiadomości i umiejętności z za-

kresu: 
- formułowania argumentów uzasadniających własne stanowisko, 
- tworzenia tekstu na zadany temat, 
- dokonywania celowych operacji na tekście, 
- redagowania tekstu o charakterze perswazyjnym, 
- redagowania dłuŜszej formy wypowiedzi, 
- tworzenia tekstu spójnego pod względem logicznym i składniowym, 
- dostosowywania stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi, 



Część humanistyczna 
 

 

9

- 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 15,2 60,6% 9,5 38,0% 

- woj. dolnośląskie 15,2 60,9% 9,5 37,9% 
- woj. opolskie 15,0 59,9% 9,6 38,5% 

- duŜe miasta 16,2 64,8% 10,8 43,1% 
w tym: - m. Wrocław 16,8 67,2% 11,3 45,1% 
           - m. Opole 16,3 65,4% 11,0 43,9% 
- średnie miasta 15,3 61,0% 9,4 37,8% 
- małe miasta 14,6 58,3% 8,8 35,2% 
- wieś 14,7 58,7% 9,2 36,6% 

- szkoły publiczne 15,1 60,4% 9,5 37,8% 
- szkoły niepubliczne 16,7 66,8% 11,3 45,3% 

 
Gimnazjaliści osiągnęli w obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury średnie wyniki 

(60,6% maksymalnej liczby punktów). Więcej problemów sprawiały im zadania z zakresu 
tworzenia własnego tekstu (38% maksymalnej liczby punktów). Najlepiej w obu obszarach 
wypadli uczniowie z duŜych miast (średni wynik 16,2 pkt za obszar I na 25 punktów moŜli-
wych do uzyskania oraz 10,8 pkt za obszar II na 25 punktów moŜliwych do uzyskania). RóŜ-
nica między ich wynikami a osiągnięciami gimnazjalistów z  z małych miast wynosi około 
2 pkt 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 
zadania przez wszystkich uczniów (przystępujących do egzaminu) do maksymalnej liczby 
punktów, jakie mogli uzyskać. Im zadanie dla uczniów trudniejsze, tym niŜszy współczynnik 
łatwości.  

 
Tabela 6. Stopnie łatwości zadań egzaminacyjnych 
 

 

 

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 1 10 10 8 0 

Numery zadań 22 
4, 9, 10, 14, 15, 
16, 21, 27, 28, 29 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 19, 
20, 23, 24, 

1, 3, 8, 13, 
17, 18, 25, 26 
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Diagram 2. Łatwości zadań części humanistycznej 

 
 
Większość zadań okazała się dla uczniów trudna i umiarkowanie trudna – 10 zadań 

trudnych i 10 umiarkowanie trudnych. Dominują wśród nich zadania zamknięte – 13 zadań 
(numery zadań od 1 do 20). Spore trudności sprawiło gimnazjalistom udzielenie poprawnej 
odpowiedzi na zadania odnoszące się do historii i wiadomości o Polsce i świecie współcze-
snym (zad. 4., 15., 16.) oraz wskazanie róŜnicy między pierwszymi zwrotkami hymnu naro-
dowego i Pieśni Legionów Polskich we Włoszech (zad. 14.). Trudne dla uczniów było równieŜ 
dostrzeŜenie środka wyrazu zastosowanego w pierwszej zwrotce Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech (zad. 9.) oraz poprawne rozpoznanie szeregu wyrazów bliskoznacznych (zad. 10.). 
Najłatwiejszym zadaniem zamkniętym okazało się wskazanie rytmu, w jakim utrzymana jest 
melodia Pieśni Legionów. Zadania otwarte okazały się duŜo trudniejsze od zamkniętych. Tylko 
dwa spośród nich (zad. 25. i 26.) nie sprawiły gimnazjalistom większych trudności – zadania 
łatwe. Dwa zadania otwarte (zad. 23., 24.) były umiarkowanie trudne, a cztery zadania (zad. 
21., 27., 28., 29.) trudne. Najtrudniejszym ze wszystkich okazało się zadanie otwarte (zad. 
22.), badające wiedzę historyczną uczniów – wymagało ono podania wydarzeń i czasu, po-
wiązanych ze wskazanymi postaciami historycznymi. Gimnazjaliści mieli problemy z wyja-
śnieniem pojęcia patriotyzm lokalny (zad. 21.), z przekształceniem zdania z imiesłowem 
w zdanie podrzędne i zastosowaniem w nim poprawnej interpunkcji (zad. 27.) oraz z napisa-
niem podania (zad. 28.), w którym często pomijali istotne dla tej formy wyróŜniki lub teŜ 
zamiast podania stosowali formę listu. RównieŜ rozprawka (zad. 29.) była dla nich zadaniem 
trudnym do realizacji. Często nie potrafili w niej podać właściwych przykładów do posta-
wionej tezy, popełniali błędy rzeczowe oraz nie umieli wypowiadać się poprawnie pod 
względem językowym. Posługiwali się równieŜ stylem potocznym, nieadekwatnym do wyma-
ganej formy wypowiedzi. W pracach pojawiało się równieŜ wiele błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych. Umiejętności sprawdzane w humanistycznej części egzaminu gimnazjal-
nego przedstawia tabela 7.  
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Tabela 7. Umiejętności sprawdzane przez zadania z arkusza A1  
 

Numer 
zadania 

Nazwa sprawdzanej 
umiejętności  

(z numerem standardu) 
Nazwa sprawdzanej czynności 

Liczba 
punktów 

Łatwość 

Czytanie i odbiór tekstów kultury  

Uczeń: Uczeń: 
 

1. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(I/2) 

rozpoznaje związek między elementami 
opisywanej przestrzeni a podaną warto-
ścią  

1 0,70 

2. dostrzega wartości wpisane 
w tekst kultury (I/7) 

wskazuje wartość łączącą bohaterów 
tekstu 

1 0,69 

3. dostrzega kontekst historyczny 
niezbędny do interpretacji 
tekstu (I/6) 

wskazuje czas wydarzeń  
1 0,76 

4. dostrzega i analizuje kontekst 
niezbędny do interpretacji 
tekstu (I/6) 

rozpoznaje właściwy ciąg chronologiczny  
1 0,24 

5. dostrzega w odczytywanym 
tekście środki wyrazu i określa 
ich funkcje (I/4) 

wskazuje środek stylistyczny zastosowany 
w tekście w określonym celu 1 0,53 

6. dostrzega kontekst historyczny 
niezbędny do interpretacji 
tekstu (I/6) 

rozpoznaje znany tekst ikoniczny 
1 0,59 

7. dostrzega kontekst niezbędny 
do interpretacji tekstu (I/6) 

wskazuje autora podanego tekstu 
1 0,52 

8. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(I/2) 

odczytuje intencję autora tekstu 
1 0,79 

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

rozpoznaje w tekście sposób oddziaływa-
nia na odbiorcę 1 0,48 

10. dostrzega kontekst niezbędny 
do interpretacji tekstu (I/6) 

wskazuje szereg wyrazów o znaczeniu 
bliskoznacznym 

1 0,44 

11. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(I/2) 

interpretuje wyraŜenie uŜyte w tekście 
1 0,68 

12. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(I/2) 

odczytuje intencję autora tekstu 
1 0,55 

13. dostrzega w odczytywanym 
tekście środki wyrazu i określa 
ich funkcje (I/4) 

rozpoznaje miarę rytmiczną mazura  
1 0,87 

14. czyta tekst na poziomie do-
słownym (I/1) 

wskazuje róŜnice między tekstem współ-
czesnym a tekstem pierwotnym 

1 0,47 

15. dostrzega kontekst niezbędny 
do interpretacji tekstu (I/6) 

wskazuje postaci historyczne spełniające 
warunki wskazane w poleceniu 

1 0,29 

16. dostrzega związki przyczyno-
wo-skutkowe (I/5) 

dostrzega zaleŜności między wydarzenia-
mi historycznymi i ich konsekwencjami 

1 0,48 

17. dostrzega kontekst niezbędny 
do interpretacji tekstu (I/6) 

rozpoznaje miejsce podanego wydarzenia 
1 0,77 

18. czyta tekst na poziomie prze-
nośnym (I/1) 

rozpoznaje symboliczne znaczenie okre-
ślonego elementu architektonicznego  

1 0,82 

19. wyszukuje informacje w tekście 
(I/3) 

wskazuje analogie między wydarzeniami 
historycznymi 

1 0,67 
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20. wyszukuje informacje w tekście 
(I/3) 

wskazuje wspólny element artykułów 
hasłowych 

1 0,52 

Tworzenie własnego tekstu 
21. dostrzega kontekst niezbędny 

do interpretacji tekstów kultury 
(I/6) 

definiuje pojęcie 
1 0,48 

22. formułuje argumenty uzasad-
niające podane stanowisko 
(II/5) 

uzasadnia trafność opinii 
3 0,19 

Czytanie i odbiór tekstów kultury 

23. wyszukuje informacje w tekście 
(I/3) 

wskazuje czynniki wymienione przez 
autora wypowiedzi  

1 0,68 

24. interpretuje teksty kultury, 
uwzględniając intencje nadawcy 
(I/2) 

wskazuje róŜnice w rozumieniu patrioty-
zmu przez autorów wypowiedzi 2 0,69 

25. wyszukuje informacje w tekście 
(I/3) 

definiuje pojęcie – wyszukuje cechy 
wspólne wskazanych wypowiedzi  

1 0,76 

Tworzenie własnego tekstu 
26. formułuje argumenty uzasad-

niające podane stanowisko 
(II/5) 

formułuje argumenty  
1 0,76 

27. dokonuje celowych operacji na 
tekście, przekształca stylistycz-
nie (II/7) 

dokonuje przekształcenia zdania poje-
dynczego w zdanie złoŜone 2 0,33 

tworzy tekst o charakterze 
perswazyjnym, dostosowany do 
sytuacji komunikacyjnej (II/3) 

pisze podanie: 
formułuje i uzasadnia swoją prośbę, ce-
lowo dobierając informacje; zachowuje 
formalne wyróŜniki podania: 
(miejscowość i datę, nadawcę i adresata, 
podpis) 

3 

pisze poprawnie pod względem języko-
wym i stylistycznym 

2 

28. 

buduje wypowiedzi poprawne 
pod względem językowym 
i stylistycznym (II/1) przestrzega zasad ortografii i interpunkcji 1 

0,34 

pisze rozprawkę: 
formułuje tezę adekwatną do tematu, 
przywołuje przykłady z literatury, historii 
i z własnych obserwacji, wykorzystując je 
do zilustrowania swojej wypowiedzi 

5 0,53 

tworzy tekst na zadany temat 
(II/4) 
 
 
 
stosuje zasady organizacji tek-
stu (II/4) 

przestrzega graficznej segmentacji tekstu 
1 0,78 

pisze poprawnie pod względem języko-
wym i stylistycznym 

4 0,36 

29. 

buduje wypowiedzi poprawne 
pod względem językowym 
i stylistycznym (II/1) przestrzega zasad ortografii i interpunkcji 3 0,22 

 

 

Zagubieni w historii 

Historia nabiera Ŝycia dopiero wtedy, gdy stwarzamy dla niej miejsce we własnej świadomości. 

John Maxwell Coetzee 

 

Gimnazjaliści, przystępując w kwietniu 2011 r. do humanistycznej części egzaminu gim-
nazjalnego, nie spodziewali się, Ŝe ich wyniki będą znacznie niŜsze niŜ w roku ubiegłym. 
Tymczasem okazało się, Ŝe nie sprostali oni wymaganiom, które sprawdzały zadania zawarte 
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w arkuszu egzaminacyjnym. Widać to wyraźnie na diagramach 3. i 4. przedstawiających osią-
gnięcia uczniów w skali staninowej w 2010 i 2011 r. 

 

Staninowy rozkład wyników uczniów za zestaw GH-1-10 2 wg województw
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Diagram 3. Wyniki uczniów skali staninowej w 2010 r. 
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Diagram 4. Wyniki uczniów w skali staninowej w 2011 r. 

 
 
W 2010 r. najwięcej uczniów uzyskało wyniki od 25-37 pkt w staninach 4, 5, 6, nato-

miast w 2011 r. w staninach 4, 5, 6 gimnazjaliści uzyskali niŜsze wyniki (18-32 pkt). TakŜe 
w staninach najwyŜszych wypadli znaczne gorzej niŜ w 2010 r. Wyrównały się natomiast, 
w porównaniu z rokiem poprzednim, wyniki uczniów z obu województw w staninach 5 i 9.  

Komentarze uczniów, zamieszczone w Internecie tuŜ po egzaminie, dowodzą, Ŝe 
zdawali oni sobie sprawę z niemoŜności osiągnięcia wysokiego wyniku. UwaŜali generalnie, 
Ŝe zadania nie były trudne, ale zbyt wiele z nich wymagało wiadomości i umiejętności z 
zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Gimnazjaliści stwierdzali: Test był straszny, a 
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historii i wiedzy o społeczeństwie. Gimnazjaliści stwierdzali: Test był straszny, a najgorsze, Ŝe był 
prosty, ale dla nas trudny; Test był chyba prosty dla tych, co interesują się historią. 

Trzeba przyznać, Ŝe w porównaniu z arkuszami z poprzednich egzaminów  w  tego-
rocznym zestawie zadań pojawiło się znacznie więcej takich, które odnosiły się do zagadnień 
historycznych i społecznych. Wśród 29 zadań prawie połowa dotyczyła kwestii związanych 
z postaciami historycznymi lub rozumieniem i wyraŜaniem patriotyzmu w przeszłości 
i współcześnie. Uczniowie, aby udzielić odpowiedzi, musieli przywoływać swoją wiedzę na 
temat tych zagadnień lub pod tym kątem analizować celowo zestawione teksty. 

Taki kształt arkusza no pewno nie był przypadkowy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 
juŜ w ubiegłym roku (zadanie z wos-u dotyczące wpływu obywateli na władze gminy, zada-
nia do rozkazu Okulickiego i rozprawka o wyborze szkoły) chciała w ten sposób zwrócić 
uwagę na konieczność pogłębiania umiejętności uczniów z historii i wos-u w związku z re-
formą programową, która wprowadza od 2012 r. odrębny egzamin z tych przedmiotów. Są 
to działania uzasadnione, poniewaŜ problemy uczniów z udzielaniem odpowiedzi na zadania 
dotyczące faktów i procesów historycznych były sygnalizowane juŜ od momentu, gdy taki 
typ zadań, w większym lub mniejszym zakresie, pojawiał się w postaci kontekstu do pytań 
dotyczących literatury. Wyniki takich zadań wskazywały, Ŝe gimnazjaliści są zagubieni w hi-
storii i nie tylko nie umieją zlokalizować w niej wydarzeń, ale przede wszystkim nie rozumieją 
procesów historycznych i ich wpływu na współczesną rzeczywistość. Widoczne było, Ŝe 
kolejne roczniki gimnazjalistów nie potrafią powiązać zagadnień literackich z towarzyszącymi 
im wydarzeniami historycznymi i współczesnymi. Wystarczy podać jako przykład zadanie 
z arkusza przygotowanego na egzamin 2008 odnoszące sie do wiersza K. K. Baczyńskiego 
Elegia o... (chłopcu polskim). Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: Jakie wydarzenie historyczne 
miało wpływ na dorastanie młodego człowieka będącego adresatem wiersza? Niektórzy z nich udzielali 
zaskakujących odpowiedzi, które świadczyły, Ŝe nawet data widniejąca pod wierszem i nazwi-
sko autora nie przywoływały odpowiedniego faktu historycznego. Podawali na przykład inną 
nazwę powstania lub nawet nie odróŜniali powstania od wojny:  

 

 
Wspomniane zadanie jest bardzo podobne do niektórych zadań zamieszczonych w ar-

kuszu, które rozwiązywali gimnazjaliści w kwietniu tego roku. Nie powinni być więc w Ŝaden 
sposób zaskoczeni wymaganiem od nich informacji na temat postaci historycznych oraz 
chronologii i konsekwencji wydarzeń. Wyniki tegorocznego egzaminu, niestety, potwierdzają 
fakt, Ŝe w świadomości uczniów historia nie jest obecna w takim stopniu, aby nie mogli się 
w niej zagubić.   

Warto w związku z tym dokładnie przyjrzeć się poszczególnym zadaniom oraz grupom 
zadań z historii oraz wos-u, aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie naleŜy wzmocnić 
wspomaganie uczniów w przygotowaniu do egzaminu z tych przedmiotów w 2012 r. 

Arkusz z bieŜącego roku zawierał 9 zadań historycznych, 5 zadań z wiedzy o społeczeń-
stwie oraz 14 zadań z języka polskiego. Zadanie 29. sprawdzało umiejętności polonistyczne 
(pisanie rozprawki), ale temat nawiązywał do zagadnień omawianych na lekcjach z wos-u 
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i uczeń otrzymał polecenie przywołania poza przykładem literackim jednego przykładu 
z historii i jednego z Ŝycia współczesnego. W związku z tym zadanie 29. w prezentowanej 
analizie potraktowano odrębnie jako spajające wiadomości i umiejętności z trzech przedmio-
tów. 

 
Zadania z historii   

 

 Badanie wiedzy i umiejętności z historii przypisano w arkuszu następującym zadaniom: 
3., 4., 6., 11., 15., 16., 17., 22. Tylko jedno spośród nich jest otwarte – zadanie 22. Zadania 
zamknięte powiązane były z fragmentem „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, fragmentami 
obrazów historycznych J. Matejki, fragmentem „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” 
oraz fragmentem utworu M. Wańkowicza „Monte Cassino”. Łatwości zadań z historii przed-
stawia diagram 5. 
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Diagram 5. Łatwości poszczególnych zadań z historii 

 
 

Tabela 8. Stopnie łatwości zadań z historii 
 

 

 

Jak moŜna zauwaŜyć, prawie połowa zadań była dla uczniów trudna i bardzo trudna, 
a tylko dwa zadania okazały się łatwe (3. i 17.). Nie sprawiło trudności wskazanie wieku, 
w którym rozegrały się wydarzenia przedstawiane na obrazach wiszących w Soplicowie. 
Gimnazjaliści nie musieli odwoływać się do swojej wiedzy, bo mogli skorzystać z przypisu 
dotyczącego postaci J. Jasińskiego i T. Korsaka, w którym została podana data powstania – 

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 1 3 3 2 - 

Numery zadań 22 4, 15, 16 6, 7, 11, 3, 17 - 



Egzamin gimnazjalny 2011 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 
 

 

16

1794 r. NaleŜało ją tylko powiązać z określonym wiekiem. Zastanawiające jest jednak, Ŝe 
około 6,5% piszących uznało za poprawną odpowiedź wiek XVII, 12% wybrało wiek XIX, 
a 5% stwierdziło, Ŝe wydarzenia ukazane na obrazach dotyczą wieku XX. MoŜna przypusz-
czać, Ŝe część uczniów nie skorzystała z informacji zawartej w przypisie i udzielała odpowie-
dzi bez zastanowienia.  

Zadanie 17. takŜe nie wymagało specjalnych umiejętności, poniewaŜ odpowiedź na py-
tanie o kraj, w którym rozegrała się bitwa pod Monte Cassino moŜna było pośrednio wyczy-
tać z tekstu (podana została nazwa zabytku charakterystycznego dla Rzymu). W przypadku 
tego zadania atrakcyjne dla uczestniczących w egzaminie były takŜe odpowiedzi umiejscawia-
jące słynną bitwę w Polsce (9%) lub we Francji (10%). 

Spośród zadań zamkniętych trzy były umiarkowanie trudne. Zadanie 6. mogło sprawiać 
problemy z powodu niezbyt dobrej jakości reprodukcji fragmentów obrazów, ale wybrano 
tak charakterystyczne postacie, Ŝe tylko uczeń, który nigdy się nie zetknął z tymi obrazami, 
mógł udzielić niepoprawnej odpowiedzi. Okazało się jednak, Ŝe tworzą oni sporą grupę, 
poniewaŜ ponad 20% piszących nie rozpoznało Rejtana i wybrało Ulricha von Jungingen.   

Zadanie 7. i 11. wymagały juŜ od uczniów określonej wiedzy. Aby udzielić poprawnej 
odpowiedzi, powinni oni znać nazwisko autora hymnu narodowego oraz wiedzieć, które 
państwa dokonały rozbiorów Polski. Być moŜe niektórzy gimnazjaliści nie identyfikowali 
„Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” z hymnem narodowym lub sugerowali się tekstem 
i uznawali H. Dąbrowskiego za autora słów tej pieśni. Świadczy o tym wybór tej postaci 
przez około 20% uczniów. JednakŜe jeszcze bardziej atrakcyjna postacią był dla nich Wa-
cław Panek, autor zbioru hymnów polskich, którego wybrało 25% gimnazjalistów. Być moŜe 
zasugerowali sie oni zapisem źródła umieszczonym pod tekstem „Pieśni Legionów Polskich 
we Włoszech” 

Zadanie 11. mogło okazać się dość trudne dla tych piszących, którzy nie potrafili zro-
zumieć przenośni zawartej w wyraŜeniu obca moc lub teŜ sądzili, Ŝe odpowiedź mogą odnaleźć 
w tekście „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, stąd wybór dystraktorów, w których 
pojawiły się Włochy i Szwecja. 

Najtrudniejszymi zadaniami zamkniętymi były 4., 15., i 16. Właśnie one wskazują na 
niedostatki wiedzy uczniów w zakresie umiejscawiania wydarzeń i postaci w określonym cza-
sie oraz dostrzegania zaleŜności i konsekwencji róŜnych sytuacji historycznych. Ustalenie 
porządku chronologicznego wskazanego w poleceniu do zad. 4. stanowiło wyzwanie, które-
mu nie sprostało 76% piszących egzamin. Prawie 32% wybrało szereg zdarzeń: insurekcja 
kościuszkowska, uchwalenie Konstytucji 3 maja, III rozbiór Polski, a trochę ponad 34% 
uznało za poprawny ciąg wydarzeń: I rozbiór Polski, wybuch insurekcji kościuszkowskiej, 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Wyraźnie widać, Ŝe te grupy uczniów nie opanowały umie-
jętności dostrzegania skutków i konsekwencji wydarzeń. RównieŜ wybranie, spośród poda-
nych odpowiedzi do zad. 15., właściwego zestawienia postaci z przełomu XVIII i XIX wal-
czących o niepodległość Polski, było niewykonalne aŜ dla 71% uczniów. Prawie połowa spo-
śród nich wybrała zestawienie, w którym pojawiło się nazwisko Czarnieckiego występujące 
w tekście „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Nieco lepiej wypadło zadanie 16. wy-
magające zrozumienia planów politycznych Napoleona. Uczniowie mieli wskazać, w jaki 
sposób wielki wódz spełnił oczekiwania Polaków. Więcej niŜ połowa egzaminowanych nie 
odpowiedziała poprawnie, dla prawie 40% atrakcyjna okazała się bowiem odpowiedź Króle-
stwo Polskie zamiast Księstwo Warszawskie. 



Część humanistyczna 
 

 

17

Jedynym zadaniem otwartym z historii i jednocześnie ze wszystkich najtrudniejszym 
okazało się zadanie 22. Wymagano w nim podania wydarzeń umiejscowionych w czasie, któ-
re dowodziły patriotyzmu T. Kościuszki, H. Dąbrowskiego i Józefa Piłsudskiego. Uczniowie 
mogli za nie otrzymać maksymalnie 3 pkt, ale tylko 5,8% uzyskało taki wynik, natomiast 
65,7% egzaminowanych nie otrzymało Ŝadnego punktu. W ich odpowiedziach pojawiały się 
róŜnego typu błędy, które świadczą o wyraźnym zagubieniu w historii: 

 
Zadanie 22. (0-3)  

Odwołując się do wiedzy na temat wydarzeń z dziejów walki Polaków o wolność, 

wykaŜ, Ŝe Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski i Józef Piłsudski zasłuŜyli na 

miano patriotów. Uwzględnij czas podanych przez siebie wydarzeń.  

 
Przykład 1. 
Piszący wywodzi odpowiedź z tekstu „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. W jego 

wypowiedzi występuje błąd rzeczowy. 

 
 
Przykład 2. 
Widoczny jest brak wiadomości o wydarzeniach, które świadczą o patriotyzmie wskaza-

nych postaci. Uczeń wykorzystał fragment utworu M. Wańkowicza „Monte Cassino” do 
rozwiązania tego zadania, podając nieprawdziwe informacje. Nie ma podanego czasu wyda-
rzeń w punktach 1. i 3. Nie wiadomo, do którego wydarzenia odnoszą się daty w punkcie 2.   
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Przykład 3. 
Autorzy wypowiedzi przypadkowo dobierają wydarzenia, zupełnie nie umiejąc odnieść 

ich do konkretnego czasu i wskazanej postaci, co prowadzi do powstania błędów rzeczo-
wych.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Przykład 4 
Egzaminowany posłuŜył się złą datą odzyskania niepodległości. 
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Przykład 5. 
Autor wypowiedzi operuje ogólnikami, które moŜna było odnieść do wielu postaci hi-

storycznych. Widoczny jest brak konkretów. Tego typu wypowiedzi pojawiały się dość czę-
sto. 

 
  
Warto jeszcze zaobserwować, jak zadania badające opanowanie umiejętności z historii 

wypadły w poszczególnych kategoriach zdających, a więc wśród chłopców i dziewcząt, 
w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w warstwach miejscowości. Wyniki w zesta-
wieniu kategorii prezentuje diagram 6. 
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Diagram 6. Łatwości zadań grupy zadań z historii według kategorii zdających 

 
W grupie dziewcząt i chłopców trochę lepsi okazali się chłopcy, ale równieŜ dla nich po-

ruszanie się w przestrzeni historycznej było trudne. Uczniowie szkól niepublicznych wypadli 
wyraźnie lepiej niŜ ich rówieśnicy ze szkół publicznych. Zadania historyczne dla uczniów 
szkół niepublicznych były umiarkowanie trudne. Trochę lepiej radzili sobie z tym rodzajem 
zadań uczniowie z duŜych miast w porównaniu  z gimnazjalistami ze średnich i małych miast 
oraz z gimnazjów wiejskich. Z diagramu wynika jednak, Ŝe dla wszystkich warstw były to 
zadania trudne.   

Wyniki uczniów za zadania historyczne dowodzą wyraźnie, Ŝe problemy gimnazjalistów 
są spowodowane brakiem świadomości, Ŝe historię czynią ludzie, których działania często są 
od siebie zaleŜne i przynoszą określone skutki w przyszłości. Nieumiejętność zrozumienia 
określonego procesu historycznego u wielu uczniów objawia się w związku z tym dezorien-
tacją w czasie i zagubieniem wśród wydarzeń i postaci.   
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Zadania z wiedzy o społeczeństwie 

 

Do sprawdzenia stopnia przyswojenia przez uczniów wiadomości o społeczeństwie 
przygotowano następujące zadania: 21., 23., 24., 25., 26.  

Wszystkie zadania miały charakter otwarty i odnosiły się do rozumienia oraz wyraŜania 
patriotyzmu. Najtrudniejszym zadaniem okazało się wyjaśnienie pojęcia patriotyzm lokalny. 
Ponad połowa uczniów nie potrafiła podać jego poprawnego znaczenia. Przykłady realizacji 
uczniowskich świadczą, Ŝe bardzo często pojęcia: patriotyzm lokalny i patriotyzm nie były roz-
róŜniane. 
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Diagram 7. Łatwości zadań z wiedzy o społeczeństwie 

 
Zadanie 21. (0-1)  

Podaj znaczenie nazwy patriotyzm lokalny. 

Przykład 1. 
Uczeń wykorzystuje zawarty w arkuszu tekst „Jak Polacy widzą patriotyzm”, parafrazując 

wypowiedź Stanisława Sojki. Nie wyjaśnia pojęcia. 

 
Przykład 2. 
Gimnazjaliści bardzo często identyfikowali patriotyzm lokalny z miłością do ojczyzny, 

nie dostrzegając przymiotnika lokalny.  
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Zadania 23. i 24. okazały się umiarkowanie trudne. Oczekiwano, Ŝe uczeń po dokład-
nym przeczytaniu tekstu „Jak Polacy widzą patriotyzm” będzie umiał odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące pojmowania patriotyzmu przez osoby reprezentujące róŜne kręgi Ŝycia społecznego. 
Zadania te sprawdzały zarówno umiejętność czytania tekstu publicystycznego, jak i sprawność 
w posługiwaniu się pojęciami i treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Wyniki zadań 
dowodzą, Ŝe egzaminowani często czytali tekst bez zrozumienia lub nie potrafili powiązać in-
formacji z tekstu z pojęciami zawartymi w poleceniu. 

 

Zadanie 23. (0-1) 

Wymień czynniki, które zdaniem Stanisława Sojki decydują o przynaleŜności na-

rodowej człowieka. 

Przykład 1. 
Uczeń powinien wymienić trzy czynniki: język, historię, kulturę. W tym przypadku para-

frazuje on początek wypowiedzi S. Sojki, pomijając język. MoŜna przypuszczać, Ŝe nie rozu-
mie pojęcia przynaleŜność narodowa. 

 
 

Przykład 2. 
Taki rodzaj wypowiedzi dominował w grupie uczniów, którzy utoŜsamili patriotyzm 

z poczuciem przynaleŜności narodowej i wyprowadzili swoje spostrzeŜenia z fragmentu tek-
stu, który nie zawierał potrzebnych informacji.  

 
W zadaniu 24. uczniowie przede wszystkim nie potrafili określić róŜnicy w rozumieniu 

patriotyzmu przez Annę Dymną i Stanisława Sojkę, dlatego podane przykłady stanowią ilu-
strację ich problemów tylko w odniesieniu do drugiej części polecenia. 

 

Zadanie 24. (0-2) 

Wyjaśnij, czym róŜni się rozumienie patriotyzmu w wypowiedziach  

1. Anny Dymnej i Zbigniewa Bońka 

2. Anny Dymnej i Stanisława Sojki 
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Przykład 1. 
Uczeń wypowiada się niezgodnie z poleceniem na temat podobieństwa w rozumieniu 

patriotyzmu przez wskazane osoby. Odwołuje się szczegółowo tylko do wypowiedzi S. Sojki. 

 
Przykład 2. 
Egzaminowany streszcza wypowiedzi A. Dymnej i S. Sojki. Nie podaje róŜnicy, a z jego 

wyjaśnienia wynika, Ŝe nie rozumie, co charakteryzuje postawę patriotyczną. 

 
Przykład 3.  
Piszący posługuje się ogólnikami, które nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii rozu-

mienia patriotyzmu. W ten sposób udzielało odpowiedzi bardzo wielu gimnazjalistów. 

 
 
 
Zadania 25. i 26. dla większości uczestniczących w egzaminie były łatwe, ale jednak 26% 

uczniów nie udzieliło na nie poprawnej odpowiedzi. Wymagano od nich potwierdzenia, Ŝe 
rozumieją istotę patriotyzmu i potrafią zauwaŜyć sposoby jego wyraŜania przez osoby pu-
bliczne. 

W zad. 25. naleŜało stworzyć definicję patriotyzmu na podstawie poglądów osób wypo-
wiadających się w tekście, czyli zauwaŜyć wszystkie jego przejawy wymienione przez aktorkę, 
piłkarza i muzyka, uogólnić je i przedstawić w postaci definicji. Z odpowiedzi uczniów nie 
wynikało, Ŝe pojmują oni istotę patriotyzmu. 

 
Zadanie 25. (0-1)  

Podaj definicję patriotyzmu zgodną z wypowiedziami Anny Dymnej, Zbigniewa 

Bońka i Stanisława Sojki. 

Przykład 1. 
Uczeń nie wywodzi definicji z tekstu. Posługuje się uogólnieniem, które nie zawiera wy-

róŜników patriotyzmu. 
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Przykład 2.  
Nie została podana definicja patriotyzmu. Gimnazjalista posłuŜył się tylko szeregiem 

epitetów odnoszących się do wymaganego pojęcia. 

 
W zad. 26. naleŜało przedstawić w formie argumentacji sposoby wyraŜania patriotyzmu 

przez Jana Pawła II, kiedy juŜ sprawował władzę w Watykanie. Uczniowie czasem nie za-
uwaŜali, Ŝe muszą odnieść się do okresu Ŝycia Karola Wojtyły po wyborze na papieŜa i wska-
zywali fakty z okresu okupacji. Jeszcze inni nie podawali przykładów patriotycznych zacho-
wań papieŜa.      

 

Zadanie 26. (0-1) 

Uzasadnij, Ŝe Karol Wojtyła po wyborze na papieŜa pozostał patriotą.  

Przykład 1.  
Wypowiedź odnosi się do postawy Jana Pawła II, która nie wynika z patriotyzmu. 
 

 
Przykład 2.  
Nie zostały podane przykłady przejawów patriotyzmu w zachowaniach papieŜa. Uczeń 

dokonał oceny Jana Pawła II. 
 

 
 
Łatwości zadań, które sprawdzały wiedzę o społeczeństwie, w podziale na kategorie 

zdających ze względu na płeć, typ szkoły i warstwę miejscowości, mają podobny układ jak 
łatwości zadań z historii, o czym przekonują diagramy 6. i 8. 

Jedyna róŜnica pojawia się między osiągnięciami dziewcząt i chłopców Tym razem 
dziewczęta osiągnęły wyraźnie lepsze wyniki. 

Generalnie rzecz biorąc, zadania z wiedzy o społeczeństwie wymagały od ucznia do-
strzeŜenia, jak waŜną wartością jest dla róŜnych ludzi patriotyzm i jak wielkie są moŜliwości 
jego wyraŜania. Niektóre odpowiedzi sprawiają jednak wraŜenie jakby był on juŜ dla piszą-
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cych na tyle wartością anachroniczną, Ŝe nawet z podanego tekstu nie umieją odczytać jego 
przejawów. 

 
Łatwość grupy zadań z wiedzy o społeczeństwie
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Diagram 8. Łatwości grupy zadań z wiedzy o społeczeństwie według kategorii zdających 

 
 

Rozprawka (zad. 29.) – historia i wiedza o społeczeństwie 

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi miało sprawdzić umiejętność tworzenia przez ucznia 
wypowiedzi argumentacyjnej. Temat rozprawki zakładał skłonienie egzaminowanych do 
rozwaŜań na temat postawy patriotycznej w określonych uwarunkowaniach historycznych –  
czas wojny lub czas pokoju. W argumentacji uczeń powinien posłuŜyć się, poza przykładem 
literackim, równieŜ przykładem z historii i z obserwacji współczesnej rzeczywistości. MoŜna 
było w ten sposób sprawdzić, czy dostrzega on wpływ róŜnych okoliczności na sposób wy-
raŜania uczucia miłości do własnego kraju  i narodu oraz jak pojmuje postawę patriotyczną. 
Wielu gimnazjalistów nie potrafiło wykazać się tymi umiejętnościami. Blisko 1/3 uczestni-
czących w egzaminie otrzymała za rozprawkę punkty od 1 do 3 na 13 pkt moŜliwych do 
uzyskania.  W znacznym stopniu przyczynił się do tego brak właściwych i poprawnych mery-
torycznie przykładów w przedstawionej argumentacji. 

Okazało się bowiem, Ŝe uczniowie dość często pomijali przykład z historii. Ponadto 
głównie posługiwali się postaciami z arkusza, co uniemoŜliwia stwierdzenie, jakim zasobem 
informacji dysponują na temat postaci stanowiących przykłady patriotyzmu. W wypowie-
dziach egzaminowanych jako postać historyczna najczęściej pojawiał się Jan Paweł II (z ar-
gumentacją zastosowaną juŜ w zad. 26.). Przywoływali oni takŜe: J. Piłsudskiego, T. Ko-
ściuszkę, H. Dąbrowskiego (jako autora hymnu), Leonidasa, S. Czarnieckiego, J. Matejkę. 
Czasem, nie znając konkretnych postaci, wypowiadali się na temat zbiorowości, np.: po-
wstańców, Ŝołnierzy, ludzi walczących z rusyfikacją, legionistów. Wśród postaci spoza arku-
sza znaleźli się między innymi: L. Wałęsa, R. Traugutt, Alek, Zośka, Rudy (ukazani jako au-
tentyczne osoby). Przykładem własnych obserwacji stawała się najczęściej katastrofa smoleń-
ska. 

  Autorom rozprawek zdarzały się róŜnego rodzaju błędy merytoryczne, które uniemoŜ-
liwiały uznanie przykładu za poprawny. Wartość wypowiedzi obniŜały takŜe liczne uogólnie-
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nia, które stanowiły dowód bezradności uczniów w posługiwaniu się materiałem historycz-
nym. 

 
Zadanie 29. (0-13) 

Napisz rozprawkę na temat: Patriotą moŜna być zarówno w czasie wojny, jak i w 

czasie pokoju. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, po-

pierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wy-

nikającym z własnych obserwacji. 

Przykład 1. 
Uczeń podał jako przykład postawy patriotycznej powstańców z getta warszawskiego 

niepoprawny pod względem merytorycznym. 
 

 
 
Przykład 2. 
Uczeń nie uzasadnia postawy patriotycznej Polaków konkretnym przykładem udziału 

w walce o wolność. 

 
  
Zaprezentowane na diagramie 9. zestawienie łatwości zadań z historii, wos-u, języka 

polskiego i za zad. 29 uzmysławia, Ŝe na niŜszy wynik arkusza, w porównaniu z poprzednim 
rokiem, wpłynęły głównie odpowiedzi uczniów z historii i słaba realizacja zadania 29.  
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Diagram 9. Zestawienie łatwości zadań z historii, wos-u, języka polskiego i rozprawki 

 
 
Najlepiej w tym zestawieniu wypadły zadania z wiedzy o społeczeństwie. MoŜna na tej 

podstawie wysnuć wniosek, Ŝe egzaminowanym sprawiały problem zadania, na które, odpo-
wiedzi bezpośrednio nie wynikały z tekstu, wymagając funkcjonalnego posłuŜenia się wiedzą 
lub wyraŜenia samodzielnych spostrzeŜeń. Przyzwyczajenie uczniów do traktowania tekstu 
jako jedynego źródła informacji okazało się nawet dla niektórych z nich niefortunne w przy-
padku zadań 7., 11. i 22, poniewaŜ udzielali niepoprawnych odpowiedzi.  

 

Historia nabiera Ŝycia 

 

Wyniki tegorocznego egzaminu muszą skłaniać do refleksji nad wyposaŜeniem ucznia 
w takie umiejętności, które pozwolą mu funkcjonalnie wykorzystać wiedzę zgromadzoną 
w trakcie nauczania. Jest to szczególnie waŜne w odniesieniu do historii i wos-u, gdyŜ w 2012 
r. uczniowie otrzymają na egzaminie odrębny arkusz zawierający zadania z historii i wiedzy 
o społeczeństwie. Będą one wymagały od egzaminowanych zastosowania, posiadanych lub 
wywiedzionych z materiału źródłowego, informacji istotnych do rozwiązania zadań dotyczą-
cych róŜnych wydarzeń, postaci oraz procesów historycznych.  Nie zawsze wystarczy osią-
gnięcie sprawności w rozwiązywaniu testów, aby uzyskać wysoki wynik egzaminu. MoŜna 
stwierdzić, przyglądając się przykładom odpowiedzi, Ŝe uczniowi potrzebna jest zarówno 
wiedza, jak i umiejętność jej wykorzystania. Gimnazjalistów trzeba przekonać, Ŝe historia jest 
procesem, w którym konkretne wydarzenia i ludzie pełniły funkcje istotne dla danego okre-
su. W pracach zespołów przedmiotowych w jeszcze większym stopniu naleŜy więc połoŜyć 
nacisk na działania uświadamiające wzajemne zaleŜności między róŜnymi zjawiskami kultu-
rowymi i historycznymi stanowiącymi efekt określonego procesu dziejowego, bowiem za-
równo zadania z języka polskiego, jak i z historii będą wymagać ich dostrzegania. MoŜna 
w tym celu zaproponować następujące przedsięwzięcia stwarzające w świadomości ucznia 
miejsce na historię: 
- przygotowanie projektu do wypowiedzi Cycerona Historia jest świadkiem czasów, światłem 

prawdy, Ŝyciem pamięci, nauczycielką Ŝycia,  



Część humanistyczna 
 

 

27

- przeprowadzenie sesji naukowej na temat postaci i wydarzeń powiązanych z bitwą pod 
Grunwaldem z wykorzystaniem filmu, literatury, źródeł historycznych, które ukazałyby 
ją jako część procesu historycznego, 

- stworzenie galerii postaci, które były inicjatorami wydarzeń kluczowych dla danego 
okresu w historii, 

- powołanie grupy detektywów szukających śladów obecności historii w szkole, mieście, 
w domu i przedstawienie efektów ich pracy. 
Być moŜe w końcu historia nabierze Ŝycia dzięki uświadomieniu uczniom ich braków. 

Konsekwentne działania nad ukształtowaniem ich świadomości historycznej spowodują zaś, 
Ŝe wyniki gimnazjalistów będą powodem do satysfakcji, a oni sami nie będą w historii zagu-
bieni.   
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III. Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 

 
Opis standardowego zestawu zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

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

bierał odpowiedź spośród czterech propozycji) i 11 zadań otwartych (rozwiązanie i odpo-
wiedź uczeń musiał samodzielnie zapisać). Przy konstruowaniu zadań autorzy wykorzystali 
5 tabel, 56 rysunków, schemat blokowy i mapę. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 
uczeń mógł otrzymać 50 punktów. 

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

 
 

Tabela 9. 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 

1, 2, 3, 6, 10, 14, 17, 18, 
19, 20, 25, 29, 34 

15 30 

Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
7, 8, 13, 22, 24, 26, 27, 
28, 32 

12 24 

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

4, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 
31, 33, 36 

15 30 

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do roz-
wiązywania problemów 

5, 16, 30, 35 8 16 

 
 

Wyniki matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego 

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

uzyskania. Średni wynik jest równy 23 punkty.  
Średnie wyniki uczniów z obu województw są prawie identyczne. Nadal, podobnie jak 

w poprzednich latach, utrzymuje się kilkupunktowa róŜnica między wynikami uczniów z du-
Ŝych miast i uczniów z małych miejscowości. 
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Tabela 10. Wyniki uczniów z części matematyczno-przyrodniczej – arkusz standardowy 
 

Średni wynik 
Wyszczególnienie 

w punktach w procentach 

Ogółem 23,0 49,3% 

- woj. dolnośląskie 23,0 49,4% 
- woj. opolskie 22,9 49,2% 

- duŜe miasta 25,3 54,0% 
w tym: - m. Wrocław 27,1 56,1% 
           - m. Opole 26,1 54,6% 
- średnie miasta 22,9 49,4% 
- małe miasta 21,9 46,8% 
- wieś 22,2 47,7% 
- szkoły publiczne 22,9 49,1% 
- szkoły niepubliczne 26,4 56,1% 

 

Zadania egzaminacyjne bardzo dobrze zróŜnicowały uczniów. Procentowy rozkład 
ogólnych wyników matematyczno-przyrodniczej części egzaminu w okręgu (woj. dolnoślą-
skie i opolskie) został przedstawiony na Diagramie 10. 
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Diagram 10. Rozkład ogólnych wyników w okręgu w części matematyczno-przyrodniczej 

 
Wyniki w obszarach umiejętności 

 
W tym roku, wyniki uzyskane przez uczniów za zadania z poszczególnych obszarów 

umiejętności są bardziej wyrównane niŜ w ubiegłym roku. Wyniki za stosowanie pojęć i procedur 
– obszar I (51,0%) i za wyszukiwanie i stosowanie informacji – obszar II (51,8%) są prawie iden-
tyczne. Za wskazywanie i opisywanie związków i zaleŜności) – obszar III, słabsze (43,4%), a  tra-
dycyjnie najsłabsze za stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów – obszar IV 
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(32,8%). Tabela 11 przedstawia średnie wyniki uczniów z poszczególnych obszarów standar-
dów (w warstwach). 

 
Tabela 11. Wyniki uczniów w obszarach umiejętności 
 

 Obszar I Obszar II Obszar III Obszar IV 
Liczba pkt do uzyskania 15 100% 12 100% 15 100% 8 100% 

Ogółem 7,6 51,0% 6,2 51,8% 6,5 43,4% 2,6 32,8% 

- woj. dolnośląskie 7,6 51,0% 6,2 52,1% 6,5 43,4% 2,6 32,7% 
- woj. opolskie 7,6 50,9% 6,1 51,0% 6,5 43,5% 2,6 33,0% 

- duŜe miasta 8,4 56,0% 6,7 55,7% 7,0 46,6% 3,2 39,9% 
w tym: - m. Wrocław 9,0 60,1% 7,1 59,1% 7,4 49,3% 3,6 44,9% 
           - m. Opole 8,7 58,3% 6,9 57,6% 7,2 47,8% 3,3 41,6% 
- średnie miasta 7,6 50,9% 6,2 51,7% 6,5 43,2% 2,5 31,9% 
- małe miasta 7,2 48,2% 5,9 49,5% 6,3 42,0% 2,4 29,8% 
- wieś 7,4 49,2% 6,1 50,7% 6,3 42,0% 2,4 30,3% 

- szkoły publiczne 7,6 50,7% 6,2 51,6% 6,5 43,2% 2,6 32,4% 
- szkoły niepubliczne 8,8 58,7% 6,8 56,8% 7,3 48,7% 3,5 43,7% 

 

W obszarze I (Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matema-
tyczno-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 wła-

sności działań, operowanie procentami, posługiwanie się procentami i jednostkami miar, 
- posługiwanie się własnościami figur, w tym analizowanie informacji i interpretowanie 

wyniku. 
 

W obszarze II (Wyszukiwanie i stosowanie informacji) sprawdzano następujące wiadomości 
i umiejętności: 
- odczytywanie informacji przedstawionych w formie mapy, 
- operowanie informacją, w tym: analizowanie, interpretowanie, przetwarzanie, porówny-

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

czynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych) sprawdzano następujące wiadomo-
ści i umiejętności: 
- 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 prze-
biegu reakcji za pomocą równań chemicznych, zapisywanie związków między wielko-
ściami za pomocą równań algebraicznych. 
 
W obszarze IV (Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów) 

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

 
Łatwości zadań 

 
Wskaźnik łatwości zadania to stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie tego 

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

 

 
 

Diagram 11. Łatwości zadań części matematyczno-przyrodniczej 

 
Tabela 12. 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 4 14 8 10 - 

Numery zadań 4, 26, 30, 36 
2, 5, 6, 14, 17, 19, 
22, 25, 27, 29, 31, 

33, 34, 35 

1, 3, 9, 13, 21, 23, 28, 
32 

7, 8, 10, 11, 12, 
15, 16, 18, 20, 24 

- 

 

W grupie dziesięciu zadań łatwych znalazły się jedynie zadania zamknięte. Poza jednym 
(zad. 24 – rozpoznawanie figur symetrycznych) dotyczyły treści przyrodniczych. Cztery 
z nich dotyczyły treści geograficznych, po dwa biologicznych i chemicznych oraz jedno fi-
zycznych. Z zadaniami wymagającymi przedstawienia rozwiązania i sformułowania odpo-
wiedzi uczniowie, podobnie jak w poprzednich latach, radzili sobie słabiej. Najtrudniejsze 
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zadania równieŜ dotyczyły treści przyrodniczych. Zadanie 26., którego rozwiązanie wymaga-
ło rozumienia procesu krąŜenia węgla w przyrodzie, miało łatwość 0,09. Wynik dziwi tym 
bardziej, Ŝe ta tematyka pojawia się na lekcjach z wszystkich przedmiotów przyrodniczych 
i często przewijała się przez arkusze egzaminacyjne. Zadania takie, jak dwa pozostałe o po-
dobnej trudności (4. i 36.), na ogół sprawiają uczniom problemy. Jedno dotyczyło szkolnej 
algebry, a drugie zapisu równania reakcji chemicznej (czyli ogólniej – posługiwania się języ-
kiem symboli). Do trudnych naleŜała większość zadań z matematyki. Tylko 3 były umiarko-
wanie trudne – dwa (zamknięte) dotyczyły obliczeń procentowych, a jedno wyliczenia mie-
sięcznego rachunku telefonicznego.  

Łatwości wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego matematyczno-przyrodniczej czę-
ści egzaminu (wraz z opisem sprawdzanych umiejętności) przedstawiono w tabeli 13.  

 
Tabela 13. Łatwości zadań zestawu egzaminacyjnego matematyczno-przyrodniczej części egzaminu 
 

Nr 
zadania 

Nazwa sprawdzanej umiejętności  
(z numerem standardu) 
Uczeń: 

Nazwa sprawdzanej czynności 
 
Uczeń: 

Liczba 
punktów 

Łatwość 

1. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych  

oblicza liczbę na podstawie jej pro-
centu 

1 0,66 

2. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych  

oblicza procent danej liczby wyra-
Ŝonej w procentach 

1 0,43 

3. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych  

oblicza, jakim ułamkiem jednej 
liczby jest druga liczba 

1 0,61 

4. III/2 posługuje się językiem symboli 
i wyraŜeń algebraicznych  

wskazuje wyraŜenie odpowiadające 
treści zadania 

1 0,13 

5. IV/1 stosuje techniki twórczego roz-
wiązywania problemów 

wnioskuje na podstawie warunków 
zadania 

1 
0,43 

6. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych  

oblicza średnią arytmetyczną liczb 
1 0,48 

7. II/2 operuje informacją  przetwarza informacje z mapy 1 0,79 

8. II/2 operuje informacją  interpretuje informacje na podstawie 
mapy 

1 0,81 

9. III/1 wskazuje prawidłowości w proce-
sach, w funkcjonowaniu układów 
i systemów  

wskazuje konsekwencję ruchu obie-
gowego Ziemi 1 0,61 

10. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych  

oblicza czas obrotu Ziemi wokół 
własnej osi o podany kąt 

1 0,72 

11. III/1 wskazuje prawidłowości w proce-
sach, w funkcjonowaniu układów 
i systemów  

wskazuje miejsce występowania 
zjawiska przyrodniczego 1 0,76 

12. III/1 wskazuje prawidłowości w proce-
sach, w funkcjonowaniu układów 
i systemów  

wykorzystuje zasadę zachowania 
ładunku elektrycznego do objaśnie-
nia zjawiska 

1 0,78 

13. II/2 operuje informacją przetwarza informacje ze schematu 1 0,59 

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

określa kierunek przepływu krwi 
w aorcie 

1 0,50 

15. III/1 wskazuje prawidłowości w proce-
sach, w funkcjonowaniu układów 
i systemów 

wskazuje, w jakim celu wykonuje się 
badanie EKG 1 0,77 

16. IV/2 analizuje sytuację problemową określa problem badawczy 1 0,88 

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

wskazuje róŜnicę w budowie komó-
rek bakterii i organizmów jądrowych  

1 0,37 
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18. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych  

oblicza masę cząsteczkową związku 
chemicznego 

1 0,72 

19. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych 

oblicza stosunek masowy pierwiast-
ków w związku chemicznym 

1 0,35 

20. I/1 stosuje terminy i pojęcia matema-
tyczno-przyrodnicze  

nazywa proces rozpadu kwasów, 
zasad i soli na jony pod wpływem 
wody 

1 0,78 

21. III/2 posługuje się językiem symboli 
i wyraŜeń algebraicznych 

ustala liczbę jonów w roztworach 
kwasów 

1 0,67 

22. II/2 operuje informacją interpretuje informacje z tekstu 
i tabeli  

1 0,49 

23. III/1 wskazuje prawidłowości w proce-
sach, w funkcjonowaniu układów 
i systemów 

określa odczyn roztworu 
1 0,63 

24. II/1 odczytuje informacje  wskazuje figurę, która ma jedną oś 
symetrii 

1 0,80 

25. I/3 posługuje się własnościami figur oblicza pole figury płaskiej 1 0,43 

26. II/2 operuje informacją  nazywa procesy w obiegu węgla 
w przyrodzie 

2 0,09 

27. II/2 operuje informacją  wskazuje odpowiednie grupy orga-
nizmów 

1 0,28 

28. II/2 operuje informacją ustala wysokość rachunku telefo-
nicznego 

2 
0,60 

29. I/2 wykonuje obliczenia w róŜnych 
sytuacjach praktycznych 

oblicza kwotę rachunku dla okre-
ślonej liczby połączeń w taryfach C 
i D oraz wskazuje taryfę korzystniej-
szą 

2 0,38 

30. IV/4 tworzy i realizuje plan rozwiązania  wyznacza optymalne warunki korzy-
stania z taryfy A w porównaniu z 
taryfą B 

2 0,20 

31. III/4 stosuje zintegrowaną wiedzę do 
objaśnienia zjawisk przyrodniczych 

wskazuje zaleŜności między działal-
nością człowieka a przyrodniczymi 
uwarunkowaniami tej działalności 

3 0,29 

32. II/2 operuje informacją uzupełnia schemat obwodu elek-
trycznego  
podaje wielkości fizyczne mierzone 
odpowiednimi przyrządami 

2 0,53 

33. III/1 wskazuje prawidłowości w proce-
sach, w funkcjonowaniu układów 
i systemów  

wykorzystuje zasady i prawa do 
objaśniania zjawisk 3 0,36 

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

podaje nazwy wielkości fizycznych 
i ich jednostki w układzie SI 

2 0,41 

35. IV/4 tworzy i realizuje plan rozwiązania  
V/5 opracowuje wyniki  

rozwiązuje zadanie opisujące sytu-
ację problemową 4 0,23 

36. III/2 posługuje się językiem symboli 
i wyraŜeń algebraicznych  

podaje nazwy produktów reakcji 
chemicznej  

2 0,10 

 

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 
nietknięte. Tegoroczne zadania egzaminacyjne były rzadziej pomijane przez uczniów niŜ 
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zadania na egzaminie ubiegłorocznym. Frakcja opuszczeń (procent uczniów, którzy nie pod-
jęli próby rozwiązania zadania) poszczególnych zadań nie przewyŜsza 16%, podczas gdy 
ubiegłym roku najbardziej ”omijane” przez uczniów zadania miały frakcje opuszczeń odpo-
wiednio: 28,7%, 25,6% i 24,5%. Frakcje opuszczeń z obu lat przedstawione są na diagramach 
12. i 13. 
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Diagram 12. Frakcja opuszczeń zadań matematyczno-przyrodniczej części egzaminu w 2010 r. 
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Diagram 13. Frakcja opuszczeń zadań matematyczno-przyrodniczej części egzaminu w 2011 r. 

 
W kwietniu 2010 roku najbardziej odstraszały uczniów dwa zadania rachunkowe z fizyki 

oraz jedno zadanie z biologii dotyczące schematu krąŜenia węgla w przyrodzie. W bieŜącym 
roku nie było otwartych zadań rachunkowych z fizyki. Nie wiadomo więc, czy byłyby znowu 
omijanie przez uczniów. Natomiast, podobnie jak w ubiegłym roku, stosunkowo często 
uczniowie rezygnowali z rozwiązywania zadań dotyczących krąŜenia węgla w przyrodzie. Rok 
temu frakcja opuszczeń takiego zadania była równa 24,5% (zadanie 36.), a w tym roku od-
powiednio 15.0% i 15,3% (zadania 26. i 27.). Ta tematyka pojawia się na egzaminie gimna-
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zjalnym bardzo często, jest równieŜ stale obecna w mediach. Widać jednak, Ŝe wiedza doty-
cząca tego zjawiska jest powierzchowna (i często błędna). Z większą niechęcią odnieśli się 
tegoroczni trzecioklasiści tylko do zadania „praktycznego”, w którym trzeba było wybrać 
korzystniejszą taryfę telefonicznej (zadanie 30., frakcja opuszczeń 16%). Do jego rozwiązania 
wystarczyło uwaŜne przeczytanie treści i posiadanie elementarnych umiejętności rachunko-
wych, nie powinno być więc najczęściej opuszczanym zadaniem zestawu. Typowe szkolne 
zadanie 35., mimo Ŝe dotyczyło bardziej zaawansowanej wiedzy matematycznej (przeliczanie 
objętości brył), miało niŜszą frakcję opuszczeń – równą 13,1%. Widać uczniowie wolą sto-
sować gotowe algorytmy i nie lubią prowadzenia rozumowań. Taką samą frakcję opuszczeń 
miało zadanie z chemii (zadanie 36. – zapis równania reakcji chemicznej). Pozostałe zadania 
otwarte były rozwiązywane przez co najmniej 95% uczniów biorących udział w egzaminie. 
Forma tych zadań (dobieranie lub uzupełnianie odpowiedzi) mogła ułatwiać rozpoczynanie 
rozwiązywania, ale wydaje się, Ŝe tegoroczni trzecioklasiści gimnazjów byli bardziej niŜ ich 
poprzednicy zmotywowani do rozwiązywania zadań na egzaminie. 

 

Zadania przyrodnicze i zadania matematyczne 

Zadania egzaminacyjne matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego 
sprawdzają jak uczniowie opanowali umiejętności ponadprzedmiotowe opisane w standar-
dach egzaminacyjnych. Większość pytań dotyczy: wyszukiwania i stosowania informacji, ana-
lizowania sytuacji problemowej i tworzenia jej modelu, opisywania związków i zaleŜności, 
wnioskowania na podstawie opisanych faktów i obserwacji, przewidywania i interpretowania 
wyniku opisanego doświadczenia. MoŜna było za nie uzyskać 35 punktów (czyli 70% 
wszystkich moŜliwych do uzyskania). Pozostałe 15 punktów otrzymywali uczniowie za pyta-
nia dotyczące stosowania typowych technik ćwiczonych na lekcjach oraz wiedzy przedmio-
towej. NiezaleŜnie od przyporządkowania do obszarów standardów egzaminacyjnych moŜna 
wyróŜnić zadania o treściach przyrodniczych i o treściach matematycznych. Za zadania przy-
rodnicze (zadania: 7., 8., 9., 11.-23., 26., 27., 31., 32., 33., 34. i 36.) moŜna było uzyskać 31 
punktów, a za zadania matematyczne (zadania: 1.-6., 10., 24., 25., 28., 29., 30. i 35.) – 19 
punktów. Wykresy rozkładów wyników dla obu grup zadań mają kształty podobne do od-
powiednich wykresów z poprzednich lat. W przypadku zadań przyrodniczych jest to rozkład 
zbliŜony do normalnego (Diagram 14.). W tym roku najczęściej powtarzają się wyniki: 12, 13 
i 14 punktów, czyli nieco mniej niŜ połowa moŜliwych do uzyskania. Średni wynik jest równy 
15 punktów (48% z moŜliwych do uzyskania). Z kaŜdego ujętego egzaminem przedmiotu 
znalazły się w zestawie zadania łatwe, które rozwiązało poprawnie ponad 76% uczniów. 
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Diagram 14. Rozkład wyników za zadania przyrodnicze 

 
Wyniki za zadania matematyczne rozkładają się inaczej niŜ za zadania przyrodnicze 

i dobrze róŜnicują uczniów. Najczęściej powtarzający się wynik to 4 punkty, około jednej 
czwartej liczby punktów moŜliwych do uzyskania. Średni wynik jest równy 7,9 punktów (co 
stanowi 42% moŜliwych do uzyskania). Poza tym za zadania matematyczne jest znacznie 
więcej jest niskich wyników niŜ za zadania przyrodnicze.  
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Diagram 15. Rozkład wyników za zadania matematyczne 
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Maksymalną liczbę punktów za zadania przyrodnicze zdobyło 10 uczniów, a za zadania 
matematyczne – 331 uczniów. W tabeli 14. zestawione są wyniki za zadania przyrodnicze 
tych uczniów, którzy za zadania matematyczne uzyskali maksymalną liczbę punktów. W tej 
grupie uczniów najczęściej powtarzającym się wynikiem z całego egzaminu było około 44 
punktów (24 – 26 punktów za zadania przyrodnicze), ale byli i tacy, którzy na zadaniach 
przyrodniczych stracili aŜ 14 punktów. 

 
Tabela 14. Rozkład wyników z matematyczno-przyrodniczej części egzaminu oraz za zadania przyrodnicze 

uczniów, którzy otrzymali 19 punktów za zadania matematyczne 
 

 
śadnemu z biorących udział w egzaminie uczniów nie udało się zdobyć maksymalnej 

liczby punktów z całego zestawu. NajwyŜszy wynik (nie licząc zwolnionych z egzaminu lau-
reatów), to 49 punktów. Uzyskało go 18 uczniów – 14 z nich miało maksymalny wynik za 
zadania matematyczne, a 4 – za zadania przyrodnicze. Brakujący punkt „matematycy” tracili 
za zadania z biologii (głównie za zadanie 26. – obieg węgla w przyrodzie oraz zadanie 17. – 
brak mitochondriów w komórkach bakterii).  

 

Komentarze do wyników rozwiązywania niektórych zadań 

 
Informacje do zadań 26. i 27. 

Na schemacie przedstawiono obieg węgla w przyrodzie. 
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Zadanie 26.  

Podaj nazwy procesów oznaczonych strzałkami od 1 do 4.  

 
Poprawna odpowiedź: 
1 − fotosynteza, 2 − odŜywianie, 3 − oddychanie, 4 − spalanie. 
 
Szczegółowy schemat punktowania pozwalał akceptować równieŜ odpowiedzi, formu-

łowane przez uczniów nieściśle lub nieporadnie. Mimo to, tylko co sześćdziesiąty uczeń uzy-
skał 2 punkty za nazwanie wszystkich czterech procesów. Rozkład punktów za zadanie 26. 
przestawiony jest na Diagramie 16. 
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Diagram 16. Procentowy rozkład punktów za zadanie 26. 

 
Ogromna większość uczniów nazwała poprawnie tylko co najwyŜej jeden proces (i uzy-

skała 0 punktów). Najczęściej poprawnie była podpisywana strzałka 1 – fotosynteza (chociaŜ 
i tu pojawiały się bardzo róŜne odpowiedzi). 

 
Zadanie 36. 

Do roztworu kwasu octowego (CH3COOH) wsypano wiórki magnezowe (Mg). 

Otrzymano sól tego kwasu i bezbarwny gaz.  

W miejscach wskazanych na rysunku wpisz nazwy produktów opisanej reakcji 

chemicznej i zapisz jej równanie. 

 
                            …..................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Równanie reakcji: ……………………………………………………………. 

………

kwas octowy 

magnez 

…………… 
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Poprawna odpowiedź: 
Produkty reakcji: 
na górnej strzałce – wodór (H2 ), na dolnej strzałce – octan magnezu (etanian ma-

gnezu)  
Równanie reakcji chemicznej: 
Mg + 2CH3COOH → (CH3COO) 2Mg + H2↑ 

 

Punktacja: 
1 p.− poprawne wpisanie nazw produktów reakcji chemicznej  
1 p.– zapisanie i zbilansowanie równania reakcji 
 
Pierwsze polecenie wykonało poprawnie 14,6% uczniów, a drugie – zaledwie 5,2% 

uczniów. Ci, którzy umieli napisać równanie reakcji na ogół poradzili sobie równieŜ z na-
zwaniem produktów. Rozkład punktów za zadanie jest przedstawiony na Diagramie 17. 

 

84,7%

10,7%
4,5%

0 p.

1 p.

2 p.

 
Diagram 17. Procentowy rozkład punktów za zadanie 36. 

 
Zadanie 34.  

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio nazwy wielkości fizycznych i ich jedno-

stek w układzie SI. 
Jednostka 

Wielkość fizyczna 
nazwa symbol 

Praca   
 wat  

  Ω 

Napięcie elektryczne   
 amper  

 
Poprawna odpowiedź: 

Jednostka 
Wielkość fizyczna 

nazwa symbol 

Praca dŜul J 

Moc wat W 
Opór elektryczny (oporność, rezystancja)  om Ω 

Napięcie elektryczne wolt V 

NatęŜenie prądu elektrycznego amper A 
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2 p. − poprawne uzupełnienie 9 lub 10 luk w tabeli 
1 p. −−−− poprawne uzupełnienie 5 − 8 luk 
0 p. −−−− poprawne uzupełnienie mniej niŜ 5 luk 
 
Zadanie dotyczyło powszechnie znanych terminów. Wyniki pozwalają zaliczyć zadanie 

do umiarkowanie trudnych (łatwość równa 0,41), ale bezbłędnie lub z jedną pomyłką uzu-
pełnił tabelę tylko co czwarty uczeń, a co dwudziesty nie próbował wpisywać czegokolwiek. 

 

44,0%

29,9%

26,0%

0 p.

1 p.

2 p.

 
Diagram 18. Procentowy rozkład punktów za zadanie 34. 

 
Zadanie 31. (0-3) 

W ramce wymieniono przykłady działalności człowieka i jej przyrodnicze uwa-

runkowania. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując właściwe określenia podanym 

krajom. 

 

tajga, uprawy polderowe, gejzery, winnice, elektrownie geotermalne, obszary de-

presyjne, klimat śródziemnomorski, pozyskiwanie drewna świerkowego 

 

Lp. Nazwa kraju Działalność człowieka 
Przyrodnicze uwarunkowania 
działalności człowieka 

1. Holandia   
2. Islandia   
3. Włochy   

 
Poprawna odpowiedź: 

Lp. Nazwa kraju Działalność człowieka 
Przyrodnicze uwarunkowania 
działalności człowieka 

1. Holandia uprawy polderowe obszary depresyjne 
2. Islandia elektrownie geotermalne gejzery 
3. Włochy winnice klimat śródziemnomorski  

3 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich wierszy tabeli (po jednym punkcie za kaŜdy wiersz). 
 

Wyniki za zadanie byłyby znacznie wyŜsze, gdyby nie to, Ŝe wielu uczniów usiłowało 
wpisać w tabelkę wszystkie nazwy wymienione w treści zadania. Oprócz poprawnych nazw 
działalności człowieka i przyrodniczych uwarunkowań pojawiały się wówczas w niektórych 
komórkach tabeli inne – błędne. W takim przypadku uczeń tracił punkt za cały wiersz. Po-
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niewaŜ podano o dwa terminy za duŜo (tajga, pozyskiwanie drewna), to uczeń który wpisał je 
do dwóch róŜnych wierszy tracił aŜ 2 punkty, np.: 

 

Lp. Nazwa kraju Działalność człowieka 
Przyrodnicze uwarunkowania 
działalności człowieka 

1. Holandia uprawy polderowe 
obszary depresyjne 
pozyskiwanie drewna 

2. Islandia 
elektrownie geotermalne 
tajga 

gejzery 

3. Włochy winnice klimat śródziemnomorski  

 
Najrzadziej „psuto” w ten sposób trzeci wiersz tabeli. Prawie połowa uczniów nie uzy-

skała Ŝadnego punktu. Byli wśród nich tacy, którzy uzupełniając tabelę pomylili kolumny. 
Rozkład punktów za zadanie 31. przedstawia Diagram 19. 

 

47,0%

26,8%

17,3%

8,8%

0 p.

1 p.

2 p.

3 p.

 
Diagram 19. Procentowy rozkład punktów za zadanie 31. 

 
Zadania 28. – 30. 

Niewłaściwe interpretowanie treści zadania było równieŜ jedną z przyczyn niepowodzeń 
przy rozwiązywaniu wiązki zadań z matematyki. 

 
Informacje do zadań 28.–30. 

Pewna firma telekomunikacyjna proponuje uŜytkownikom telefonów komórko-

wych cztery taryfy: A, B, C, D. Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty 

abonamentu i kosztu rozmów według podanych w tabeli stawek. 

 

Taryfa A B C D 

Abonament  
miesięczny w zł 

20 40 80 120 

Koszt jednej minuty 
połączenia w zł 

1,10 0,75 0,60 0,40 
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Zadanie 28.  

Pan Kowalski wybrał taryfę C. W marcu otrzymał w promocji 120 bezpłatnych 

minut. Jaka jest wysokość miesięcznego rachunku telefonicznego, jeśli łączny czas 

połączeń wykonanych przez pana Kowalskiego w marcu wyniósł 300 minut? Zapisz 

obliczenia. 

 

W informacji podano według jakiej zasady oblicza się miesięczny rachunek telefoniczny 
abonenta w pewnej firmie telekomunikacyjnej. Część uczniów zignorowała informacje i za-
stosowała „swój” algorytm obliczania kwoty rachunku. W schemacie punktowania dla tego 
zadania (pierwszego z wiązki) niektóre usterki w sposobie obliczania rachunku potraktowano 
łagodnie i przyznawano 1 punkt (np. za rozwiązanie z pominięciem kosztu abonamentu). 
W kolejnych dwóch zadaniach – juŜ nie. Przy ich rozwiązywaniu, do kłopotów z interpreta-
cją abonamentu, doszło niezrozumienie znaczenia granicznej wartości. 

 

Zadanie 29.  

Która z taryf: C czy D jest korzystniejsza, jeŜeli miesięczny czas połączeń jest nie 

mniejszy niŜ 200 minut? Zapisz obliczenia. 

 
Dla 200 minut rachunki w taryfach C i D są takie same.  
Taryfa C: 80 + 200 · 0,6 = 200 (zł) 
Taryfa D: 120 + 200 · 0,4 = 200 (zł) 
 
Ale pytano o co najmniej 200 minut. NaleŜało więc sprawdzić lub wydedukować, Ŝe dla 

dłuŜszego niŜ 200 minut czasu trwania rozmów taryfa D jest tańsza. Za takie rozwiązanie 
uczniowie otrzymywali 2 punkty. (oczywiście przy braku błędów w obliczeniach).  

Wśród rozwiązań za które przyznawano 1 punkt najczęściej występowały: 
- pomyłki w rachunkach (przy poprawnej metodzie rozwiązywania zadania), 
- podanie odpowiedzi (jako wniosku z przytoczonych wyŜej obliczeń), Ŝe obie taryfy są 

jednakowo korzystne, 
- sprawdzenie wysokości rachunków tylko dla więcej niŜ 200 minut rozmów i brak ko-

mentarza na temat rachunków za 200 minut rozmów. 
 
Zadanie 30.  

Ile pełnych minut połączeń moŜna maksymalnie wykonać w ciągu miesiąca, aby 

rachunek telefoniczny w taryfie A był niŜszy niŜ w taryfie B? Zapisz obliczenia. 

 
W zadaniu chodziło o maksymalny czas połączeń. Nie wystarczyło znaleźć pewnej 

przykładowej (ani nawet zbliŜonej do optymalnej) liczby minut trwania rozmów, dla której 
rachunek w taryfie A jest niŜszy. Trzeba było odpowiedzieć, ile co najwyŜej minut mogą 
trwać rozmowy, aby rachunek w taryfie A (wciąŜ) był niŜszy. To zadanie było najczęściej 
pomijanym zadaniem z całego tegorocznego zestawu.  
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Diagram 20. Rozkłady punktów za zadania 28.-30. 

 
Na zakończenie jedno zadanie zamknięte – zadanie 4. 
 

Informacje do zadań 4. i 5. 

W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo 

uczniów. KaŜdy wyborca oddał jeden waŜny głos. Ala otrzymała 25 głosów, a Basia 

15 głosów. Na Michała głosowało 
2

3
 pozostałych osób, a reszta głosów przypadła 

Oli. 

 

Zadanie 4. 

Które wyraŜenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w głoso-

waniu brało udział 120 osób? 

A. 16
5
2 −n   B. 16

5
3 −n   C. 40

5
2 −n   D. 24

5
2 −n  

Poprawną odpowiedź A wybrało zaledwie 13% uczniów. Większość wybrała odpowiedź 
D, w której brakuje nawiasu. PoniewaŜ pozostałe osoby z treści zadania to: 1525−−n , co jest 

równe 40−n , to w odpowiedzi powinno być )40(
5

2 −n . Taka odpowiedź byłaby toŜsama 

z poprawną odpowiedzią A. Część uczniów zapewne nie przeczytała uwaŜnie treści informa-
cji, a część nie poradziła sobie z jej przetłumaczeniem na język matematyki. 
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Diagram 21. Procentowy rozkład odpowiedzi do zadania 4. 

 

SpostrzeŜenia 

Z analizy wyników tegorocznego egzaminu wynika, Ŝe nadal w osiągnięciu sukcesu prze-
szkadza uczniom niestaranne czytanie informacji i poleceń w zadaniach. Poza tym uczniowie 
wciąŜ jeszcze nie mają zaufania do swojej umiejętności rozumowania i wolą szukać w pamię-
ci gotowych (niekoniecznie adekwatnych) schematów. Sądzę jednak, na podstawie oglądu 
rozwiązań uczniowskich, Ŝe tegoroczni trzecioklasiści gimnazjów odwaŜniej niŜ uczniowie 
z poprzednich lat próbowali szukać róŜnych sposobów rozwiązywania problemów.  

 


