
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Matura 2014 
 

Osiągnięcia maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego  
im.Króla Kazimierza Wielkiego  
w Brzozowie 

  



2 
 

 
Spis Treści 
Statystyki szkoły ...................................................................................................................................... 4 

Wynik ogólny w województwie ................................................................................................................... 4 

Wyniki szkoły ............................................................................................................................................... 5 

Język polski .................................................................................................................................................. 6 

Język polski – poziom podstawowy ( kl. A) Małgorzata Kuliga .................................................................... 6 

Język polski – poziom podstawowy (kl. B) Anna Dudek .............................................................................. 7 

Język polski – poziom podstawowy (kl. C) Katarzyna Kozak ....................................................................... 8 

Język polski – poziom podstawowy (kl. D) Anna Dudek ......................................................................... 9 

Język polski- poziom podstawowy( kl. E ) Joanna Nowak - Kopeć ............................................................ 10 

Język polski – pozom podstawowy (kl. F) Joanna Nowak- Kopeć ............................................................. 12 

Język polski – poziom podstawowy (kl. G) Małgorzata Kuliga .................................................................. 14 

Język polski - poziom rozszerzony ............................................................................................................. 15 

Matematyka ............................................................................................................................................ 16 
Matematyka/podstawowy  Agnieszka Oryszak klasa 3A .......................................................................... 20 

Matematyka/podstawowy  Marzena Szewczyk klasa 3B .......................................................................... 22 

Matematyka – poziom podstawowy Klasa IIIc , IIIf  Zofia Potoczna ......................................................... 24 

Matematyka/podstawowy Joanna Bieńkowska klasa 3D ......................................................................... 28 

Matematyka/podstawowy Joanna Bieńkowska kasa 3E ........................................................................... 30 

Matematyka/podstawowy Marzena Szewczyk klasa 3G .......................................................................... 32 

Matematyka/rozszerzony  Joanna Bieńkowska/Marzena Szewczyk/Agnieszka Oryszak ......................... 34 

Historia .................................................................................................................................................... 37 
Historia poziom podstawowy III C Michał Wolak ...................................................................................... 37 

Historia rozszerzona IIIC, IIIG Michał Wolak .............................................................................................. 41 

Wiedza o społeczeństwie ...................................................................................................................... 44 
Wiedza o społeczeństwie / poziom podstawowy Katarzyna Wawrzak ..................................................... 44 

Klasa 3c ...................................................................................................................................................... 48 

Wiedza o społeczeństwie / poziom ROZSZERZONY Katarzyna Wawrzak .................................................. 50 

Biologia .................................................................................................................................................. 54 
Biologia –podstawowy Agata Kondoł ........................................................................................................ 54 

Biologia /poziom rozszerzony Halina Pawlik kl.IIIb ................................................................................... 58 

Chemia ................................................................................................................................................... 62 
Chemia/Podstawowy Dorian Owoc........................................................................................................... 62 

Chemia/Rozszerzony Dorian Owoc ........................................................................................................... 65 

Fizyka i astronomia ............................................................................................................................... 68 
Fizyka i astronomia / podstawowy Lesław Franus .................................................................................... 68 

Fizyka i astronomia / rozszerzony Lesław Franus ...................................................................................... 72 

Geografia ............................................................................................................................................... 75 
GEOGRAFIA / rozszerzenie Małgorzata Jarema ........................................................................................ 75 

GEOGRAFIA / rozszerzenie Aleksandra Boroń........................................................................................... 79 

Informatyka ........................................................................................................................................... 84 



3 
 

Informatyka / poziom podstawowy Joanna Chęć ..................................................................................... 84 

Informatyka / poziom rozszerzony Joanna Chęć ....................................................................................... 86 

JĘZYK ANGIELSKI  /Cała szkoła POZIOM PODSTAWOWY ...................................................................... 88 
JĘZYK ANGIELSKI 3a  / poziom podstawowy /E.Sawka A.Brewka ............................................................. 91 

JĘZYK ANGIELSKI  3b /poziom podstawowy/  Ewa Sawka  A.Kostka ......................................................... 93 

JĘZYK ANGIELSKI 3c gr I/ poziom podstawowy / Alicja Nastał .................................................................. 96 

JĘZYK ANGIELSKI 3c gr II/ poziom podstawowy / Igor Bryś ....................................................................... 99 

JĘZYK ANGIELSKI 3d / poziom podstawowy / Renata Żaczek.................................................................. 102 

JĘZYK ANGIELSKI   3e/ poziom podstawowy / Igor Bryś .......................................................................... 105 

JĘZYK ANGIELSKI 3f / poziom podstawowy / Renata Żaczek .................................................................. 108 

JĘZYK ANGIELSKI 3g / poziom podstawowy/ Monika Szczepek .............................................................. 111 

Język niemiecki .................................................................................................................................... 113 
Język rosyjski ....................................................................................................................................... 115 
Język francuski ..................................................................................................................................... 116 



4 
 

Statystyki szkoły 

Wynik ogólny w województwie 
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1 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Krośnie 

Krosno 272 100,0% 63,8 80,5 266 91,9 92,6 236,9 

2 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II Sióstr Prezentek 

Rzeszów 130 99,0% 62,1 80 121 93,1 93,3 235,4 

3 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Stanisława Leszczyńskiego 

Jasło 218 100,0% 65,3 76,6 216 81,1 89,8 231,7 

4 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Mielcu 

Mielec 185 98,0% 61,3 73,6 185 76,5 92,2 227,1 

5 
IV Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika 

Rzeszów 358 99,0% 57,5 76,5 354 86,1 89,3 223,3 

6 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Konarskiego 

Mielec 167 99,0% 65,6 71,4 165 68,8 84,1 221,1 

7 
Samorządowe Liceum Ogólno-
kształcące 

Stalowa 
Wola 

215 95,0% 65,4 71,2 206 79,3 82,9 219,5 

8 
Liceum Ogólnokształcące 
 

Stalowa 
Wola 

292 95,0% 64,7 66,7 263 78,8 85,7 217,1 

9 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
płk. Leopolda Lisa‐ Kuli  

Rzeszów 345 99,0% 57,1 71,3 330 85,2 88,4 216,8 

10 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Komisji Edukacji Narodowej  w 
Sanoku 

Sanok 238 98,0% 62 66,9 205 82,6 83,5 212,4 

11 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Władysława Jagiełły 

Dębica 218 95,0% 57,1 69,8 213 80,7 85 211,9 

12 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
ppłk. J. Modrzejewskiego 

Jasło 154 96,0% 63 66,2 153 88,8 82,4 211,6 

13 
I Liceum Ogólnokształcące im. H. 
Sienkiewicza 

Łańcut 165 95,0% 61,3 69,1 164 77,7 80,4 210,8 

14 
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. 
St. Konarskiego w Rzeszowie 

Rzeszów 201 97,0% 56,7 66 195 87,6 87,4 210,1 

15 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Kazimierza Wielkiego 

Brzozów 190 99,0% 59,3 68 189 89,6 81,9 209,2 

16 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Juliusza Słowackiego 

Przemyśl 249 92,0% 57,4 69,9 211 78,5 81,1 208,4 

17 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
prof. Kazimierza Morawskiego  

Przemyśl 254 94,0% 59,7 65,9 228 82,3 80,4 206 

18 
II Liceum Ogólnokształcące im. ks 
Jana Twardowskiego w Dębicy 

Dębica 143 97,0% 56,3 64,8 127 79,9 82,5 203,6 

19 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza 

Strzyżów 157 92,0% 59,6 61,7 127 77,9 82,2 203,5 

20 
III Liceum Ogólnokształcące im. 
Cypriana Kamila Norwida  

Rzeszów 287 96,0% 56,7 65,1 283 78,1 81,4 203,2 
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Wyniki szkoły 

 

Przedmioty zdawane obowiązkowo 

Przedmiot Poziom Pisemny Średnia OKE Zdawało Zdało 

Język polski podstawowy Tak 59,3% 51% 190 190 

Język polski nie dotyczy Nie 85,0%  190 190 

Matematyka podstawowy Tak 67,4%  190 188 

Język angielski podstawowy Tak 81,8%  189 188 

Język angielski nie dotyczy Nie 89,7%  189 189 

Język niemiecki podstawowy Tak 98,0%  1 1 

Język niemiecki nie dotyczy Nie 96,7%  1 1 

 
 

Przedmioty zdawane dodatkowo 

Przedmiot Poziom Pisemny Średnia OKE Zdawało 

Język polski rozszerzony Tak 61,5%  31 

Biologia podstawowy Tak 41,8%  18 

Biologia rozszerzony Tak 54,5%  28 

Chemia podstawowy Tak 59,6%  12 

Chemia rozszerzony Tak 48,3%  23 

Fizyka i astronomia podstawowy Tak 39,6%  4 

Fizyka i astronomia rozszerzony Tak 52,2%  4 

Geografia podstawowy Tak 59,0%  9 

Geografia rozszerzony Tak 50,8%  57 

Historia podstawowy Tak 51,7%  11 

Historia rozszerzony Tak 70,0%  5 

Matematyka rozszerzony Tak 51,0%  56 

Wiedza o społeczeństwie podstawowy Tak 59,1%  23 

Wiedza o społeczeństwie rozszerzony Tak 42,8%  29 

Język angielski rozszerzony Tak 60,8%  96 

Język francuski podstawowy Tak 60,0%  1 

Język niemiecki podstawowy Tak 95,0%  2 

Język rosyjski podstawowy Tak 74,6%  6 

Informatyka podstawowy Tak 47,4%  7 

Informatyka rozszerzony Tak 50,6%  3 
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Język polski 

Język polski – poziom podstawowy ( kl. A) Małgorzata Kuliga  

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Średni wynik w klasie 

2014 27 59,3% 51% 58% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 – 19  1 0 

20 – 30  2 0 

31 – 37  3 7,4 

38 – 46  4 11 

47 – 54  5 18,5 

55 - 61  6 25,9 

62 – 70  7 33,3 

71 – 79  8 0 

80 – 100  9 3,7  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 
 

 
 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Uczniowie wykazali się znajomością większości umiejętności kluczowych. W większości potrafią wy-
odrębnić tezę całego tekstu bądź fragmentu tekstu. Poprawnie argumentują ową tezę. Trudności 
sprawiło im rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji, a także nazywanie funkcji tek-
stu. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  

Założenia do dalszej pracy.  
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Odczytywanie sensu wyrażenia zastosowanego … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i … 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Nazywanie funkcji tekstu. 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej … 

Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 

woj. (%) 

Szkoła 

Klasa A 
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Język polski – poziom podstawowy (kl. B) Anna Dudek 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  Średni wynik klasy średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2014 27 66% 59% 51% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-29 1 0 

30-34 2 0 

35-43 3 0 

44-51 4 4% 

52-59 5 22% 

60-66 6 30% 

67-73 7 26% 

74-81 8 11% 

82-100 9 7% 
 

Analiza arkusza 

 

Wnioski 
1. Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów trudne i bardzo trudne. 
2. Umiarkowanie trudne okazały się 1 zadanie (nr 8). Polegało ono na rozpoznawaniu funkcji komu-

nikatu językowego (w kontekście schematu R. Jakobsona) 
3. Łatwe i bardzo łatwe było dla uczniów pozostałych 12 zadań. 

W każdym w obszarów wynik klasy 3B jest wyższy od średniej szkoły i województwa 
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Odczytywanie sensu wyrażenia zastosowanego … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i … 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Nazywanie funkcji tekstu. 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej … 

Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 

OKE (%) 

Szkoła 

Klasa B 
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Język polski – poziom podstawowy (kl. C) Katarzyna Kozak 

Przedmiot /poziom 
 

Matura Liczba zdających  Średni wynik klasy średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2014 31 65% 59% 51% 

Wyniki 
 Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-29 1 0 

30-34 2 0 

35-43 3 3% 

44-51 4 6% 

52-59 5 19% 

60-66 6 26% 

67-73 7 29% 

74-81 8 13% 

82-100 9 6%  

Analiza arkusza  

Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 

 

Wnioski 
1. Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów trudne i bardzo trudne. 
2. Umiarkowanie trudne okazały się 4 zadania (nr 2, 5, , 6, 8). Polegały one na rozpoznawaniu struktury tekstu, 

rozpoznaniu środków stylistycznych i określeniu ich roli, rozpoznaniu funkcji komunikacyjnych uwydatniają‐
cych intencje autorki, rozpoznaniu funkcji komunikatu językowego w kontekście schematu R. Jakobsona     

3.  Łatwe i bardzo łatwe było dla uczniów pozostałych 9 zadań. 
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Odczytywanie sensu wyrażenia zastosowanego w … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka … 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Nazywanie funkcji tekstu. 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. Stosowanie … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 

Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego tekstu. 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 

OKE zadania (%) 

Szkoła 

Klasa C 
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Język polski – poziom podstawowy (kl. D) Anna Dudek 
Przedmiot /poziom 

 

Matura Liczba zdających  Średni wynik klasy średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2014 26 60% 59% 51% 

Wyniki 
 Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-29 1 0 

30-34 2 4% 

35-43 3 0 

44-51 4 15% 

52-59 5 31% 

60-66 6 30% 

67-73 7 23% 

74-81 8 4% 

82-100 9 0 
 

Analiza arkusza  

Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 

 
 (tabela i wykres) 
Analiza arkusza 

1. Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów trudne i bardzo trudne. 
2. Umiarkowanie trudne okazały się 7 zadań (nr 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13). Polegały one na rozpoznawaniu struktury 

tekstu, zasady kompozycyjnej tekstu, rozpoznaniu środków stylistycznych i określeniu ich roli, rozpoznaniu 
funkcji komunikacyjnych uwydatniających intencje autorki, odczytaniu kluczowej tezy i odtworzeniu planu 
tekstu. 

3.  Łatwe i bardzo łatwe było dla uczniów pozostałych 6 zadań. 
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Odczytywanie sensu wyrażenia zastosowanego w tekście. 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, … 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Nazywanie funkcji tekstu. 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. Stosowanie … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 

Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego tekstu. 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 

Poziom 
wykonania 
zadania 
(%) 

Szkoła 

Klasa D 
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Język polski- poziom podstawowy( kl. E ) Joanna Nowak - Kopeć 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Średni wynik klasy 

2014 34 59,3% 51% 56% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 – 19  1 0 

20 – 30  2 0 

31 – 37  3 8,8 

38 – 46  4 20,6 

47 – 54  5 20,6 

55 - 61  6 14,7 

62 – 70  7 11,8 

71 – 79  8 17,6 

80 – 100  9 5,9  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
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Odczytywanie sensu wyrażenia zastosowanego w tekście. 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim … 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka … 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 

Nazywanie funkcji tekstu. 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. Stosowanie … 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka … 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 

Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego tekstu. 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 

woj. (%) 

Szkoła 

Klasa E 



11 
 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
1. Trudne okazały się zadania 5 i 13 sprawdzające rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu języka oraz za-

sady kompozycyjnej tekstu. 
2. Umiarkowanie trudne okazały się zadania3, 6, 8,.Polegały one na wyodrębnianiu tezy tekstu i wykorzystanych 

w nim argumentów, rozpoznawaniu charakterystycznych cech stylu języka, nazywaniu funkcji tekstu. 
3. Łatwe i bardzo łatwe okazały się dla uczniów zadania 1,2,4,7,9,10, 11,12. Dowodzą one, iż uczniowie bez pro-

blemów radzą sobie z odczytywaniem sensu wyrażeń ,wyodrębnianiem tezy tekstu i wykorzystanych w nim 
argumentów, odczytywaniem sensu fragmentów, rozpoznawaniem charakterystycznych cech stylu, rozpo-
znawaniem zasady kompozycyjnej tekstu. 

 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Uczniowie, podobnie jak we wcześniejszych latach, mieli problem z określaniem cech struktury tekstu, wskazywaniem 
funkcji poszczególnych jej elementów, konstruowaniem tezy i uchwyceniem logicznej zależności między poszczegól-
nymi fragmentami tekstu. 
 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie ta-
beli, z rozbiciem na okresu i liczby godzin) 

1. Przeprowadzanie ćwiczeń w konstruowaniu tezy. 
2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania środków stylistycznych i określania ich funkcji w tekście. 
3. Przeprowadzanie ćwiczeń w argumentowaniu i segregowaniu informacji. 
4. Ćwiczenia kompozycyjne. 
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Język polski – pozom podstawowy (kl. F) Joanna Nowak- Kopeć 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Średni wynik w 

klasie 

2014 24 59,3% 51% 54% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 – 19  1 0 

20 – 30  2 0 

31 – 37  3 4,2 

38 – 46  4 25 

47 – 54  5 16,7 

55 - 61  6 33 

62 – 70  7 16,7 

71 – 79  8 0 

80 – 100  9 4,2  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 

 
 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
1. Trudne okazały się zadania 3, 5 i 8. Uczniowie mieli problemy z wyodrębnianiem tezy tekstu i wykorzystanych 

w nich argumentów, rozpoznawaniem charakterystycznych cech stylu języka i nazywaniem funkcji tekstu. 
2. Umiarkowanie trudne okazały się zadania2,4, 6,9, 13.Polegały one na rozpoznawaniu zasady kompozycyjnej 

tekstu i jej funkcji, wyodrębnianiu tezy tekstu i wykorzystanych w nim argumentów, rozpoznawaniu charakte-
rystycznych cech stylu języka, nazywaniu środków stylistycznych i wskazywaniu ich funkcji, odczytywaniu sen-
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Nazywanie funkcji tekstu. 
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Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego tekstu. 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 

woj. 

Szkoła 

Klasa F 
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su fragmentów. 
3. Łatwe i bardzo łatwe okazały się dla uczniów zadania 1,7,10,11,12. Dowodzą one, iż uczniowie bez problemów 

radzą sobie z odczytywaniem sensu wyrażeń ,wyodrębnianiem tezy tekstu i wykorzystanych w nim argumen-
tów, odczytywaniem sensu fragmentów, rozpoznawaniem charakterystycznych cech stylu, rozpoznawaniem 
zasady kompozycyjnej tekstu. 

 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Uczniowie, podobnie jak we wcześniejszych latach, mieli problem z określaniem cech struktury tekstu, wskazywaniem 
funkcji poszczególnych jej elementów, konstruowaniem tezy i uchwyceniem logicznej zależności między poszczegól-
nymi fragmentami tekstu. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie ta-
beli, z rozbiciem na okresu i liczby godzin) 

1. Przeprowadzanie ćwiczeń w konstruowaniu tezy. 
2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania środków stylistycznych i określania ich funkcji w tekście. 
3. Przeprowadzanie ćwiczeń w argumentowaniu i segregowaniu informacji. 
4. Ćwiczenia kompozycyjne. 
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Język polski – poziom podstawowy (kl. G) Małgorzata Kuliga 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Średni wynik w 

klasie 

2014 21 59,3% 51% 54% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 – 19  1 0 

20 – 30  2 0 

31 – 37  3 4,8 

38 – 46  4 14,3 

47 – 54  5 42,8 

55 - 61  6 23,8 

62 – 70  7 9,5 

71 – 79  8 4,8 

80 – 100  9 0  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 
 

 
 
 

Wnioski z egzaminu. 
Uczniowie nie mieli problemu z wyodrębnieniem tezy(głównej myśli) całego tekstu oraz większością umiejętności kluczowych. Największy problem pojawił się  z 
odczytywaniem sensu wyrażenia zastosowanego w tekście. Niektórzy uczniowie mieli kłopot z rozpoznaniem zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji, a także 
rozpoznaniem charakterystycznych cech stylu i języka tekstu. Niekiedy problem stanowiło wyodrębnienie tezy, wykorzystanie argumentów czy też rozpoznanie 
zasady kompozycyjnej tekstu. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
 

Założenia do dalszej pracy.  
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Język polski - poziom rozszerzony 
Przedmiot /poziom 

A. Dudek, K. Kozak, J. Nowak - Kopeć, M. Kuliga 
Nauczyciel uczący 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w  CKE 

2014 31 62% 65% 

2013 22 81% 63% 

2012 18 69% 63,49 % 

2011 29 62 % 62,40 % 

2010 16 73 % 60,20 % 
 

Wyniki  
Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 – 13 1 0% 

15 – 23 2 0% 

25 – 30 3 0% 

33 – 38 4 6% 

40 – 48 5 10% 

50 – 58 6 16% 

60 – 68 7 42% 

70 – 78 8 13% 

80 - 100 9 13% 
 

 

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w CKE /OKE ( dla określonej grupy) 

Dane podane przez CKE uniemożliwiają analizę stopnia łatwości poszczególnych zadań (podawany jest jedynie 
ostateczny wynik, bez rozbicia na styl, kompozycję, język, zapis, rozwinięcie tematu, szczególne walory pracy). 
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Matematyka 

Poziom podstawowy  

Matematyka – poziom podstawowy  
Przedmiot /poziom 

Joanna Bieńkowska , Agnieszka Oryszak , Zofia Potoczna ,  
Marzena Szewczyk 

Nauczyciel uczący 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 192 73% 57% 

2011 193 65% 55,02% 

2012 204 66% 55% 

2013 170 62% 55% 

2014 190 68% 48% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin  

0 -10 1 0% 

11 – 16 2 O% 

17 – 24 3 0% 

25 – 36 4 10% 

37 – 52 5 16% 

53 – 66 6 22% 

67 – 80 7 20% 

81 – 90 8 20% 

91 - 100 9 12% 
 

 
Analiza arkusza 

  

zad. Sprawdzana umiejętność woj.  (%) Szkoła A B C D E F G 

1. 
Interpretacja geometryczna układu dwóch równań linio-
wych z dwiema niewiadomymi 

67 87 100 85 84 73 91 83 95 

2. Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 49 58 89 70 55 38 62 38 48 

3. Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 48 94 100 100 77 96 100 83 100 
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4. Znajomość definicji logarytmu 50 75 100 89 45 50 68 88 95 

5. Rozwiązanie prostych równań wymiernych 69 91 100 96 90 96 94 71 90 

6. 
Wykorzystanie interpretacji współczynników we 
wzorze funkcji liniowej 

57 81 100 89 61 77 97 75 67 

7. 
Rozwiązanie zadań prowadzących do badania funkcji kwa-
dratowej 

69 88 96 93 81 73 97 96 81 

8. 
Badanie równoległości prostych na podstawie ich równań 
kierunkowych 

71 83 96 96 77 65 91 67 81 

9. Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 60 82 96 74 68 73 85 88 81 

10. 
Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadra-
towej 

78 81 100 96 87 96 97 83 100 

11. 
Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogól-
nym 

64 94 100 96 87 73 97 96 90 

12. Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 25 92 81 56 32 27 56 42 43 

13. Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny 81 48 100 96 97 88 91 96 90 

14 
Stosowanie prostych związków między funkcjami trygo-
nometrycznymi kąta ostrego 

70 94 96 81 61 73 82 88 90 

15 Posługiwanie się równaniem okręgu (x *a)
2  

 ( y  b)
2  

 r 
2

 60 76 96 89 58 50 88 71 95 

16 
Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, w 
tym z zastosowaniem trygonometrii 

70 76 100 100 71 96 94 88 81 

17 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich 67 91 96 93 58 54 85 88 86 

18 
Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego dla 
danej wartości zmiennej 

50 78 100 93 42 42 79 71 76 

19 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 79 81 100 100 84 88 94 88 76 

20 Wyznaczanie związków miarowych w bryłach obrotowych 71 89 96 93 77 85 94 92 76 

21 
Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym oraz stosowa-
nie praw działań na potęgach o wykładnikach wymiernych 

87 99 100 100 97 96 100 100 90 

22 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 24 19 44 15 13 8 24 17 100 

23 
Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do obli-
czania prawdopodobieństw zdarzeń 

50 75 93 85 58 58 94 63 10 

24 
Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycz-
nych 

26 18 48 7 16 8 15 13 71 

25 Obliczanie mediany danych 57 71 63 74 58 58 85 75 19 

26 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 54 79 98 91 69 62 81 79 81 

27 
Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu 
na czynniki 

66 90 100 96 82 90 93 79 76 

28 
Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowa-
niem wzorów skróconego mnożenia 

9 17 67 22 3 0 12 8 88 

29 
Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowa-
niem wzorów skróconego mnożenia wzorów skróconego 
mnożenia 

29 57 94 69 34 37 76 46 10 

30 
Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycz-
nych; stosowanie twierdzenia znanego jako klasyczna 
definicja prawdopodobieństwa do obliczania prawdopo-
dobieństw zdarzeń 

57 80 100 91 53 69 93 69 38 

31 
Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z wykorzysta-
niem związków miarowych w figurach płaskich 

24 46 96 65 16 10 57 44 83 

32 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 47 75 64 99 51 63 78 63 33 
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33 
Rozwiązywanie zadań umieszczonych w kontekście prak-
tycznym prowadzących do równań kwadratowych 

14 86 98 44 1 8 34 25 76 

34 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 47 70 98 81 57 51 75 63 37 
 

 

Wnioski z egzaminu 

Uczniowie najwięcej mieli problemów z przeprowadzeniem dowodu algebraicznego z zastosowa-
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niem wzorów skróconego mnożenia .Łatwość tego zadania w szkole 0,17 w województwie  0,09. Znaczną 
trudność mieli uczniowie z zadaniem dotyczącym kombinatoryki- zliczania obiektów w prostych sytuacjach 
kombinatorycznych. Łatwość tego zadania w szkole 0,18 , w województwie 0,26. Również słabo wypadło 
zadanie  z obliczaniem potęg o wykładniku wymiernym. Łatwość zadania w szkole 0,19, zaś w województwie 
0,24.  
 
Porównanie z wynikami z lat poprzednich  

Podobnie jak w ubiegłych latach młodzież miała problemy z zadaniami typu „wykaż”oraz  z zadaniami doty-
czącymi kombinatoryki. W tym roku młodzież miała problem z zadaniem typu „wykaż”z wykorzystaniem wzorów 
skróconego mnożenia. 
 

Założenia do dalszej pracy.  
Założenia do dalszej pracy to : zwiększyć liczbę ćwiczeń dotyczących zadań typu „wykaż” algebraicznych jak i geome-
trycznych oraz zadań z kombinatoryki. 
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Matematyka/podstawowy  Agnieszka Oryszak klasa 3A 
Przedmiot /poziom 

 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 0 

17-24 3 0 

25-36 4 0 

37-52 5 0 

53-66 6 0 

67-80 7 14,8 

81-90 8 29,7 

91-100 9 55,,6  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 

 
Wnioski z egzaminu 
Arkusz dla klasy IIIA był bardzo łatwy. Większość zadań była zrobiona dobrze, powyżej średniej. Niewielkie 
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trudności sprawiły uczniom zadania 22 i 24. Zadania te dotyczyły potęgi o wykładniku wymiernym oraz zli-
czania obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
Te same zadania sprawiają kłopoty dowody oraz kombinatoryka. 

Założenia do dalszej pracy.  
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Matematyka/podstawowy  Marzena Szewczyk klasa 3B 
Przedmiot /poziom 

 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 0 

17-24 3 0 

25-36 4 0 

37-52 5 3,7 

53-66 6 14,8 

67-80 7 40,7 

81-90 8 25,9 

91-100 9 14,8  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 
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 Interpretacja geometryczna układu dwóch równań liniowych … 

 Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 

 Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 

 Znajomość definicji logarytmu 

 Rozwiązanie prostych równań wymiernych 

 Wykorzystanie interpretacji współczynników we wzorze … 

 Rozwiązanie zadań prowadzących do badania funkcji … 

 Badanie równoległości prostych na podstawie ich równań … 

 Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 

 Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadratowej 

 Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny 

Stosowanie prostych związków między funkcjami … 

Posługiwanie się równaniem okręgu (x  a)2   ( y  b)2   r 2 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, w … 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich 

 Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego dla … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

 Wyznaczanie związków miarowych w bryłach obrotowych 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym oraz stosowanie … 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 

Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do obliczania … 

 Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych 

 Obliczanie mediany danych 

 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 

 Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu na … 

Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowaniem … 

Odczytywanie z wykresu funkcji jej własności; szkicowanie na … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych; … 

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

Rozwiązywanie zadań umieszczonych w kontekście … 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 (%)OKE   (%)IIIB 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Najwięcej problemów uczniowie mieli z przeprowadzeniem dowodów, zarówno geometrycznego jak i 

algebraicznego. Trudność sprawiły także zadania z geometrii analitycznej oraz kombinatoryki.  Problemy 
pojawiły się także z rozwiązywaniem  zadań umieszczonych w kontekście praktycznym prowadzących do 
równań, obliczeniami procentowymi oraz potęga o wykładniku wymiernym. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Jak co roku te same zadania sprawiają kłopoty dowody, geometria głównie analityczna oraz kombina-

toryka. 

Założenia do dalszej pracy. Dodatkowe zadania z kombinatoryki i zadania typu wykaż, że oraz zadania prak-
tyczne 
Jak dotychczas powtórki z działów w formie matury podstawowej 
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Matematyka – poziom podstawowy Klasa IIIc , IIIf  Zofia Potoczna  
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne Średnia klasy  :      IIIc – 52%         IIIf  - 63% 
Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin wynik w %  

0 -10 1 0  

11 – 16 2 0  

17 – 24 3 0  

25 – 36 4 29  

37 – 52 5 16  

53 – 66 6 42  

67 – 80 7 10  

81 – 90 8 3  

91 - 100 9 0  
 

 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin   

0 -10 1 0  

11 – 16 2 0  

17 – 24 3 0  

25 – 36 4 8  

37 – 52 5 25  

53 – 66 6 29  

67 – 80 7 21  

81 – 90 8 13  

91 - 100 9 4  
 

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Interpretacja geometryczna układu dwóch równań … 

Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 

Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 

Znajomość definicji logarytmu 

Rozwiązanie prostych równań wymiernych 

Wykorzystanie interpretacji współczynników we … 

Rozwiązanie zadań prowadzących do badania … 

Badanie równoległości prostych na podstawie ich … 

Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 

Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadratowej 

Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem … 

Wykorzystanie własności figur podobnych w … 

Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny  

Stosowanie prostych związków między funkcjami … 

Posługiwanie się równaniem okręgu (x  a)2   ( y  … 

Znajdowanie związków miarowych w figurach … 

Znajdowanie związków miarowych w figurach … 

Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia … 

Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

Wyznaczanie związków miarowych w bryłach … 

Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym oraz … 

Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 

Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach … 

Obliczanie mediany danych 

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 

Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą … 

Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z … 

Odczytywanie z wykresu funkcji jej własności; … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach … 

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z … 

Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

C równań kwadratowych 

Wykorzystanie własności figur podobnych w … 

woj.  (%) 

Szkoła 

C 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
 

Uczniowie klasy IIIc najwięcej mieli problemów z przeprowadzeniem dowodu geometrycznego, z wykorzystaniem związków 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Interpretacja geometryczna układu dwóch … 

Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 

Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 

Znajomość definicji logarytmu 

Rozwiązanie prostych równań wymiernych 

Wykorzystanie interpretacji współczynników … 

Rozwiązanie zadań prowadzących do badania … 

Badanie równoległości prostych na podstawie … 

Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 

Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji … 

Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego … 

Wykorzystanie własności figur podobnych w … 

Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny  

Stosowanie prostych związków między … 

Posługiwanie się równaniem okręgu (x  a)2   ( … 

Znajdowanie związków miarowych w figurach … 

Znajdowanie związków miarowych w figurach … 

Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia … 

Wyznaczanie związków miarowych w … 

Wyznaczanie związków miarowych w bryłach … 

Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym … 

Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 

Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach … 

Obliczanie mediany danych 

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 

Rozwiązywanie równań wielomianowych … 

Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z … 

Odczytywanie z wykresu funkcji jej własności; … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach … 

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z … 

Wyznaczanie związków miarowych w … 

C równań kwadratowych 

Wykorzystanie własności figur podobnych w … 

woj.  (%) 

Szkoła 

F 



27 
 

miarowych w figurach płaskich. Łatwość tego zadania w klasie 0,01 , w szkole 0,86 , zaś w województwie 0,14 . Dużo problemu 
sprawiło uczniom tej klasy  zadanie z przeprowadzeniem dowodu algebraicznego z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia 
.Łatwość tego zadania w klasie 0,03 ,w szkole 0,17 , w województwie  0,09. Również słabo wypadło zadanie  z obliczaniem potęg o 
wykładniku wymiernym. Łatwość zadania  w klasie 0,13 ,w szkole 0,19, zaś w województwie 0,24.  

Znaczną trudność mieli uczniowie z zadaniem dotyczącym kombinatoryki- zliczania obiektów w prostych sytuacjach kom-
binatorycznych. Łatwość tego zadania w klasie 0,16 , w  szkole 0,18 , w województwie 0,26. 

Uczniowie klasy IIIf najwięcej problemów mieli z zadaniem , które polegało na przeprowadzeniu dowodu algebraicznego z 
wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia. Łatwość tego zadania w klasie 0,08 , 
w szkole 0,17 , w województwie  0,09. Również słabo wypadło zadanie dotyczące kombinatoryki- zliczania obiektów w prostych 
sytuacjach kombinatorycznych. Łatwość tego zadania w klasie 0,13 , w  szkole 0,18 , w województwie 0,26. Obliczanie potęg o 
wykładniku wymiernym sprawiło uczniom klasy IIIf wiele problemu. 
Łatwość zadania  w klasie 0,17 ,w szkole 0,19, zaś w województwie 0,24.  
 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
Podobnie jak w ubiegłych latach młodzież miała problemy z zadaniami typu „wykaż”oraz  z zadaniami dotyczą‐

cymi kombinatoryki. W tym roku młodzież miała problem z zadaniem typu „wykaż”z wykorzystaniem wzorów skróco-
nego mnożenia. 
 

Założenia do dalszej pracy 
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Matematyka/podstawowy Joanna Bieńkowska klasa 3D 
Przedmiot /poziom 

 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 0 

17-24 3 0 

25-36 4 23,1 

37-52 5 26,9 

53-66 6 26,9 

67-80 7 19,2 

81-90 8 3,8 

91-100 9 0  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 
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 Interpretacja geometryczna układu dwóch równań liniowych … 

 Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 

 Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 

 Znajomość definicji logarytmu 

 Rozwiązanie prostych równań wymiernych 

 Wykorzystanie interpretacji współczynników we wzorze … 

 Rozwiązanie zadań prowadzących do badania funkcji … 

 Badanie równoległości prostych na podstawie ich równań … 

 Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 

 Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadratowej 

 Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny 

Stosowanie prostych związków między funkcjami … 

Posługiwanie się równaniem okręgu (x  a)2   ( y  b)2   r 2 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, w … 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich 

 Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego dla … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

 Wyznaczanie związków miarowych w bryłach obrotowych 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym oraz stosowanie … 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 

Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do obliczania … 

 Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych 

 Obliczanie mediany danych 

 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 

 Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu na … 

Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowaniem … 

Odczytywanie z wykresu funkcji jej własności; szkicowanie na … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych; … 

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

Rozwiązywanie zadań umieszczonych w kontekście … 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 (%)OKE   

(%)IIID 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Najwięcej problemów uczniowie mieli z przeprowadzeniem dowodów, zarówno geometrycznego jak i algebraicznego. 

Trudność sprawiły także zadania z geometrii analitycznej oraz kombinatoryki.  Problemy pojawiły się także z rozwiązywaniem  
zadań umieszczonych w kontekście praktycznym prowadzących do równań, obliczeniami procentowymi oraz potęga o wykładniku 
wymiernym. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Jak co roku te same zadania sprawiają kłopoty dowody, geometria głównie analityczna oraz kombinatoryka. 

Założenia do dalszej pracy.  
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Matematyka/podstawowy Joanna Bieńkowska kasa 3E 

Przedmiot /poziom 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 0 

17-24 3 0 

25-36 4 0 

37-52 5 14,7 

53-66 6 23,5 

67-80 7 17,6 

81-90 8 38,2 

91-100 9 5,8  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 
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 Interpretacja geometryczna układu dwóch równań liniowych … 

 Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 

 Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 

 Znajomość definicji logarytmu 

 Rozwiązanie prostych równań wymiernych 

 Wykorzystanie interpretacji współczynników we wzorze … 

 Rozwiązanie zadań prowadzących do badania funkcji … 

 Badanie równoległości prostych na podstawie ich równań … 

 Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 

 Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadratowej 

 Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny 

Stosowanie prostych związków między funkcjami … 

Posługiwanie się równaniem okręgu (x  a)2   ( y  b)2   r 2 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, w … 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich 

 Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego dla … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

 Wyznaczanie związków miarowych w bryłach obrotowych 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym oraz stosowanie … 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 

Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do obliczania … 

 Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych 

 Obliczanie mediany danych 

 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 

 Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu na … 

Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowaniem … 

Odczytywanie z wykresu funkcji jej własności; szkicowanie na … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych; … 

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

Rozwiązywanie zadań umieszczonych w kontekście … 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 (%)OKE   

(%)IIIE 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
Najwięcej problemów uczniowie mieli z przeprowadzeniem dowodów, zarówno geometrycznego jak i algebraicznego. Trud-

ność sprawiły także zadania z geometrii analitycznej oraz kombinatoryki.  Problemy pojawiły się także z rozwiązywaniem  zadań 
umieszczonych w kontekście praktycznym prowadzących do równań oraz obliczaniem potęg o wykładniku wymiernym 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Jak co roku te same zadania sprawiają kłopoty dowody, geometria głównie analityczna oraz kombinatoryka. 

Założenia do dalszej pracy.  
Zwrócić uwagę na zadania typu wykaż, że, zadania z elementami kombinatoryki oraz obliczenia procentowe i zagadnienia z 

geometrii płaskiej. 
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Matematyka/podstawowy Marzena Szewczyk klasa 3G 
Przedmiot /poziom 

 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 0 

17-24 3 0 

25-36 4 9,5 

37-52 5 9,5 

53-66 6 33,3 

67-80 7 23,8 

81-90 8 19 

91-100 9 4,7  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie 
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 Interpretacja geometryczna układu dwóch równań liniowych … 

 Stosowanie pojęcia procentu w obliczeniach 

 Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia 

 Znajomość definicji logarytmu 

 Rozwiązanie prostych równań wymiernych 

 Wykorzystanie interpretacji współczynników we wzorze … 

 Rozwiązanie zadań prowadzących do badania funkcji … 

 Badanie równoległości prostych na podstawie ich równań … 

 Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej 

 Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadratowej 

 Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 Badanie, czy dany ciąg jest geometryczny 

Stosowanie prostych związków między funkcjami … 

Posługiwanie się równaniem okręgu (x  a)2   ( y  b)2   r 2 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, w … 

 Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich 

 Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego dla … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

 Wyznaczanie związków miarowych w bryłach obrotowych 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym oraz stosowanie … 

 Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 

Wykorzystanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do obliczania … 

 Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych 

 Obliczanie mediany danych 

 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej 

 Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu na … 

Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowaniem … 

Odczytywanie z wykresu funkcji jej własności; szkicowanie na … 

Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych; … 

Przeprowadzenie dowodu geometrycznego, z … 

 Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach 

Rozwiązywanie zadań umieszczonych w kontekście … 

 Wykorzystanie własności figur podobnych w zadaniach 

 (%)OKE   

(%)IIIG 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Najwięcej problemów uczniowie mieli z przeprowadzeniem dowodów, zarówno geometrycznego jak i algebraicznego. Trud-

ność sprawiły także zadania z geometrii analitycznej oraz kombinatoryki.  Problemy pojawiły się także z rozwiązywaniem zadań 
umieszczonych w kontekście praktycznym prowadzących do równań, obliczeniami procentowymi oraz potęga o wykładniku wy-
miernym.  

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Jak co roku te same zadania sprawiają kłopoty dowody, geometria głównie analityczna oraz kombinatoryka. 

Założenia do dalszej pracy 
 Dodatkowe zadania z kombinatoryki i zadania typu wykaż, że oraz zadania praktyczne oraz zwrócenie większej uwagi na 

własności funkcji z wykresów funkcji 
Jak dotychczas powtórki z działów w formie matury podstawowej.  
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Matematyka/rozszerzony  
Joanna Bieńkowska/Marzena Szewczyk/Agnieszka Oryszak 

 

Dane ogólne 

Matura Liczba zdających  
 

średni wynik w szkole Średni wynik w OKE  

2011 55 59,1% 49,8%  

2012 59 49,2% 54,1%  

2013 58 72,4% 60,9%  

2014 57 51,1% 44%  
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-6 1 0 

7-12 2 1,8 

13-20 3 1,8 

21-32 4 8,8 

33-44 5 28,1 

45-58 6 29,9 

59-70 7 17,5 

71-84 8 10,5 

85-100 9 1,8  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 

 Nr 
zad. 

  Obszar standardów   Sprawdzana umiejętność Poziom 
(%)OKE 

Poziom (%) 

  
1. 

 Wykorzystanie i 
interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej i jej in-
terpretacji geometrycznej. Sporządzanie wykresu, 
odczytywanie własności i rozwiązywanie zadań 
umieszczonych w kontekście praktycznym związanych 
z proporcjonalnością odwrotną. 

62 74 

 2.  Użycie i tworzenie 
strategii 

Rozwiązywanie zadań (również umieszczonych w kontekście 
praktycznym), prowadzących do badania funkcji kwadratowej. 
Obliczanie odległości punktu od prostej. 

56 70 

 3. Wykorzystanie i 
interpretowanie 
reprezentacji 

 Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych. 32 38 

  
4. 

  Rozumowanie i argu-
mentacja 

Przeprowadzenie dowodu twierdzenia związanego z 
działaniami na wyrażeniach wymiernych: dodawaniem, 
odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem wyrażeń wy-
miernych, skracaniem, rozszerzaniem wyrażeń wymier-
nych. 

42 50 

 5.  Modelowanie 
matematyczne 

Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, także z 
zastosowaniem trygonometrii, również w zadaniach umiesz-
czonych w kontekście praktycznym. 

37 45 

 6.  Rozumowanie i argu-
mentacja 

Badanie czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny. 
Korzystanie ze związków między kątem środkowym, kątem 
wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu. 

44 40 

 7. Wykorzystanie i 
interpretowanie 
reprezentacji 

Badanie czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny. 
Stosowanie wzorów na n-ty wyraz i sumę n początkowych 
wyrazów ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego. 

19 25 
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 8. Użycie i tworzenie 
strategii 

Rozwiązywanie zadań dotyczących wzajemnego położenia 
prostej i okręgu. 48 51 

 9. Modelowanie 
matematyczne 

Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach i bryłach 
obrotowych z zastosowaniem trygonometrii. 52 58 

 10. Modelowanie 
matematyczne 

Stosowanie twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielo-
mianu o współczynnikach całkowitych. 44 54 

  11.  Wykorzystanie i 
interpretowanie 
reprezentacji 

Wykorzystanie własności prawdopodobieństwa i stosowanie 
twierdzenia znanego jako klasyczna definicja prawdopodo-
bieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń. 

50 54 

 

 
Wnioski z egzaminu.  

Największe trudności sprawiły uczniom zadania :3,5,6,7. Dotyczyły one rozwiązywania równań i nierówności trygonome-
trycznych, znajdowania związków miarowych w figurach płaskich, także z zastosowaniem trygonometrii, również w zadaniach 
umieszczonych w kontekście praktycznym, badania czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny, korzystania ze związków 
między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu oraz stosowania wzorów na n-ty wyraz i 
sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego . 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej i jej 
interpretacji geometrycznej. Sporządzanie wykresu, 

odczytywanie własności i rozwiązywanie zadań … 

Rozwiązywanie zadań (również umieszczonych w 
kontekście praktycznym), prowadzących do badania 

funkcji kwadratowej. Obliczanie odległości punktu od … 

 Rozwiązywanie równań i nierówności 
trygonometrycznych. 

Przeprowadzenie dowodu twierdzenia związanego z 
działaniami na wyrażeniach wymiernych: dodawaniem, 

odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem wyrażeń … 

Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich, 
także z zastosowaniem trygonometrii, również w 

zadaniach umieszczonych w kontekście praktycznym. 

Badanie czy dany ciąg jest arytmetyczny lub 
geometryczny. Korzystanie ze związków między kątem 
środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną … 

Badanie czy dany ciąg jest arytmetyczny lub 
geometryczny. Stosowanie wzorów na n-ty wyraz i 

sumę n początkowych wyrazów ciągu … 

Rozwiązywanie zadań dotyczących wzajemnego 
położenia prostej i okręgu. 

Wyznaczanie związków miarowych w wielościanach i 
bryłach obrotowych z zastosowaniem trygonometrii. 

Stosowanie twierdzenia o pierwiastkach wymiernych 
wielomianu o współczynnikach całkowitych. 

Wykorzystanie własności prawdopodobieństwa i 
stosowanie twierdzenia znanego jako klasyczna 
definicja prawdopodobieństwa do obliczania … 

Poziom wykonania zadania (%)OKE 

Poziom wykonania zadania (%) 
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Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
W ubiegłych latach zadania były schematyczne, więc uczniowie lepiej sobie z nimi poradzili. Arkusz maturalny w roku 2014 

wymagał w większości zadań logicznego myślenia, a z tym jak się okazało uczniowie mieli znaczne trudności. 

Założenia do dalszej pracy 
Należy  zwiększyć liczbę zadań dotyczących ciągów:  geometrycznego i arytmetycznego oraz zadań z zastosowaniem trygo-

nometrii w tym również równań i nierówności trygonometrycznych. Ponadto należy również większa uwagę zwrócić na zadania  
dotyczące związków między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu oraz związków  miaro-
wych w figurach płaskich. Należy również zwiększyć liczbę zadań z tego zakresu. 
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Historia 

Historia poziom podstawowy III C Michał Wolak 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Stanin szkoły 

2010 14 56% 54% 5 

2011 19 50% 50% 5 

2012 12 51% 56% 5 

2013 21 56% 54% 5 

2014 11 52% 48% 6 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-22 1  

23-28 2  

29-34 3  

35-41 4 1 

42-49 5 1 

50-57 6 7 

58-65 7 1 

66-73 8  

74-100 9  
 

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły  

Nr 
zad. 

 Obszar standardów  
Poziom 

wykonania 
zadania (%) 

Klasa C 

1. Korzystanie z informacji Rozpoznanie charakterystycznych cech cywilizacji starożytnych. 76 82 

2. Tworzenie informacji 
 Wyciąganie wniosków wynikających z porównania. Odczytanie in-
formacji z tekstu. 

60 70 

3. Korzystanie z informacji 
Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń historycznych 
ze starożytności. 

54 45 

4. Korzystanie z informacji 
 Uogólnienie informacji z tekstu. Znajomość korzeni kultury i języka 
polskiego. 

60 50 

5. Korzystanie z informacji 
 Uogólnienie informacji z tekstu. Wskazanie następstw wzniesienia 
określonych budowli w starożytnym Rzymie. 

41 58 

6. Korzystanie z informacji 
 Uogólnienie informacji z tekstu. Znajomość dokonań cesarzy rzym-
skich. 

36 45 

7. Korzystanie z informacji  Wyszukanie informacji zawartych w treści mapy. 82 73 

8. 
Wiadomości i rozumie-
nie 

 Znajomość wydarzeń z historii średniowiecza. 52 59 

9 Korzystanie z informacji 
 Wyjaśnienie skutków zjawiska. Uogólnienie informacji z tekstu – 
rozpoznanie postaci 

45 68 

10. Korzystanie z informacji 
 Wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Formułowanie oceny i jej uzasad-
nienie. 

45 50 
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11. 
Wiadomości i rozumie-
nie 

Znajomość struktury społeczeństwa miast średniowiecznych. 25 42 

12. Korzystanie z informacji 
Zestawienie informacji ze źródeł. Wybieranie informacji wyjaśniają‐
cych problem. 

71 75 

13. Tworzenie informacji 
 Porównanie opinii autorów źródeł o postaci. Wskazanie przyczyn 
różnej oceny postaci króla. Krytyczna analiza źródeł – ocena praw-
dziwości sformułowań. 

77 86 

14. Korzystanie z informacji  Wskazanie przyczyn zmian demograficznych. 50 50 

15. Wiadomości rozumienie  Znajomość faktów ze średniowiecza. 68 73 

16. Korzystanie z informacji 
 Wyjaśnienie przyczyn postawy autora źródła. Znajomość konse-
kwencji wydarzenia. 

65 73 

17. Tworzenie informacji 
 Interpretacja źródła ikonograficznego – wyjaśnienie wymowy prze-
kazu ikonicznego. 

23 39 

18. Korzystanie z informacji 
 Wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Formułowanie oceny i jej uzasad-
nienie. 

44 68 

19. Korzystanie z informacji 
 Uogólnienie informacji z tekstu. Formułowanie oceny i jej uzasad-
nienie. 

59 68 

20. Korzystanie z informacji 
 Odczytanie informacji z tekstu. Znajomość biografii (działalności) 
postaci historycznych. 

50 58 

21. Korzystanie z informacji 
 Wyjaśnienie przyczyn decyzji władcy. Formułowanie oceny i jej 
uzasadnienie. 

49 77 

22. Korzystanie z informacji 
Umieszczenie wydarzeń w czasie. Znajomość funkcji budowli histo-
rycznych. Wyszukanie informacji w tekście. 

60 70 

23. Korzystanie z informacji 
 Umiejscowienie wydarzeń w przestrzeni. Wskazanie możliwych 
skutków inwestycji. 

49 48 

24. Tworzenie informacji 
 Rozpoznanie wydarzenia i uzasadnienie odpowiedzi. Formułowanie 
oceny i jej uzasadnienie. 

49 34 

25. Korzystanie z informacji  Uogólnienie informacji z tekstu. Odczytanie informacji z tekstu 46 55 

26. 
Wiadomości i rozumie-
nie 

 Znajomość dokonań twórców polskich z XIX wieku. Wyjaśnienie 
przyczyn zjawiska. 

41 45 

27. Korzystanie z informacji 
 Uogólnienie informacji z tekstu – podanie nazwy polityki władz. 
Wyjaśnienie skutków polityki. 

9 0 

28. Tworzenie informacji  Uzasadnienie tezy zawartej w tekście. 65 82 

29. Korzystanie z informacji 
 Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń historycznych z XIX 
wieku. 

23 18 

30. Tworzenie informacji 
 Formułowanie oceny i jej uzasadnienie. Wskazanie celu działań. 
Odczytanie informacji z tekstu. Wybranie informacji z tekstu w celu 
Odczytanie informacji z tekstu.wyjaśnienia problemu. 

50 51 

31. Korzystanie z informacji 
 Rozpoznanie stylu w sztuce użytkowej. Wskazanie cech charaktery-
stycznych stylu. 

16 3 

32. Korzystanie z informacji 
 Uogólnienie informacji z tekstu. Znajomość nazw aktów prawnych. 
Znajomość faktów związanych z przewrotem majowym. 

34 33 

33. Tworzenie informacji 
 Interpretacja źródła ikonograficznego – wyjaśnienie propagando-
wego celu przekazu ikonicznego. 

28 18 

34. Korzystanie z informacji 
Umieszczenie wydarzeń historycznych w przestrzeni. Znajomość 
polityków XX wieku. Znajomość terminów związanych z historią 
gospodarczą XX wieku. Formułowanie oceny i jej uzasadnienie. 

38 41 

35. Korzystanie z informacji 
 Umieszczenie w czasie wydarzeń historycznych. Wybranie z tekstu 
informacji wyjaśniających problem. Znajomość biografii polityków 
Umieszczenie wydarzenia historycznego w przestrzeni XX wieku. 

36 27 
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36. Tworzenie informacji 
 Porównania danych statystycznych i sformułowanie wniosku. Okre-
ślanie najważniejszej przyczyny trendu w gospodarce wymienionych 
państw. 

42 41 

37. 
Wiadomości i rozumie-
nie 

 Znajomość dokonań wybitnych przedstawicieli Kościoła katolickie-
go. 

67 67 
 

 

 
. 
 

0 50 100 

Rozpoznanie charakterystycznych cech cywilizacji starożytnych. 

 Wyciąganie wniosków wynikających z porównania. … 

Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń historycznych ze … 

 Uogólnienie informacji z tekstu. Znajomość korzeni kultury i … 

 Uogólnienie informacji z tekstu. Wskazanie następstw … 

 Uogólnienie informacji z tekstu. Znajomość dokonań cesarzy … 

 Wyszukanie informacji zawartych w treści mapy. 

 Znajomość wydarzeń z historii średniowiecza. 

 Wyjaśnienie skutków zjawiska. Uogólnienie informacji z … 

 Wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Formułowanie oceny i jej … 

Znajomość struktury społeczeństwa miast średniowiecznych. 

Zestawienie informacji ze źródeł. Wybieranie informacji … 

 Porównanie opinii autorów źródeł o postaci. Wskazanie … 

 Wskazanie przyczyn zmian demograficznych. 

 Znajomość faktów ze średniowiecza. 

 Wyjaśnienie przyczyn postawy autora źródła. Znajomość … 

 Interpretacja źródła ikonograficznego – wyjaśnienie wymowy … 

 Wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Formułowanie oceny i jej … 

 Uogólnienie informacji z tekstu. Formułowanie oceny i jej … 

 Odczytanie informacji z tekstu. Znajomość biografii … 

 Wyjaśnienie przyczyn decyzji władcy. Formułowanie oceny i … 

Umieszczenie wydarzeń w czasie. Znajomość funkcji budowli … 

 Umiejscowienie wydarzeń w przestrzeni. Wskazanie … 

 Rozpoznanie wydarzenia i uzasadnienie odpowiedzi. … 

 Uogólnienie informacji z tekstu. Odczytanie informacji z tekstu 

 Znajomość dokonań twórców polskich z XIX wieku. … 

 Uogólnienie informacji z tekstu – podanie nazwy polityki … 

 Uzasadnienie tezy zawartej w tekście. 

 Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń historycznych z … 

 Formułowanie oceny i jej uzasadnienie. Wskazanie celu … 

 Rozpoznanie stylu w sztuce użytkowej. Wskazanie cech … 

 Uogólnienie informacji z tekstu. Znajomość nazw aktów … 

 Interpretacja źródła ikonograficznego – wyjaśnienie … 

Umieszczenie wydarzeń historycznych w przestrzeni. … 

 Umieszczenie w czasie wydarzeń historycznych. Wybranie z … 

 Porównania danych statystycznych i sformułowanie wniosku. … 

 Znajomość dokonań wybitnych przedstawicieli Kościoła … 

Poziom wykonania zadania (%) 

Klasa C 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Problemy: Pyt. 3: Chronologia niektórych wydarzeń starożytności (wymaga wiedzy przekrojowej i zdolności łączenia wydarzeń, Pyt. 

7: kultura i źródła języka polskiego oraz brzmienie nazw polskojęzycznych w innych językach i umieszczenie ich na mapie, Pyt. 
24:uogólnienie informacji z tekstu – odniesienie wiersza/pieśni do wydarzeń w historii Polski, Pyt. 27 analiza źródła odniesienie do 

wiadomości z historii powszechnej i Polski XIX, Pyt. 29: umieszczenie ciągu chronologicznego XIX (Pyt. 27 i 29 bardzo trudne wg 
CKE w skali całego kraju), Pyt. 31rozróżnienie stylów w sztuce ma [odstawie naczynia (pyt. Bardzo trudne w sakli całego kraju), Pyt. 

33 interpretacja źródła ikonograficznego ze wskazaniem celu propagandowego dzieła (były to zadania które wyszły b. słabo w 
całym OKE) 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego).  
Brak prawidłowości z latami poprzednimi, umieszczenie wydarzeń w ciągu chronologicznym.  
 

Założenia do dalszej pracy. 
 Umiejętność dłuższej wypowiedzi pisemnej, praca ze źródłem ikonograficznym ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji, 
rozpoznawaniem i klasyfikacją stylów w sztuce wraz z wskazaniem celów użytkowych. Analiza źródeł ikonograficznych. 
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Historia rozszerzona IIIC, IIIG Michał Wolak  
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Stanin szkoły 

2010 26 62% 51% 5 

2011 11 54% 50% 5 

2012 26 46% 52% 5 

2013 9 55% 55% 5 

2014 5 70% 55% 7 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-18 1  

19-28 2  

29-36 3  

37-46 4  

47-58 5 2 

59-68 6  

69-78 7  

79-88 8 3 

89-100 9   
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 

 Obszar standardów Sprawdzana umiejętność Poziom 
wykonania 
zadania (%) 

Klasa IIIC i 
IIIG 

1. Korzystanie z informacji Korzystanie ze źródła kartograficznego – rozpoznanie starożyt-
nego miasta i uzasadnienie odpowiedzi. 

73 80 

2. Tworzenie informacji Porównanie zjawisk społecznych w dwóch epokach. 78 100 
3. Korzystanie z informacji Wykorzystanie informacji do wyjaśnienia zjawiska. 40 60 

4. Korzystanie z informacji Wyszukanie i interpretacja informacji zawar-
tych w przekazie ikonograficznym. 

47 70 

5. Wiadomościi rozumienie Znajomość czasu panowania władców. 71 100 

6. Korzystanie z informacji Analiza różnorodnych źródeł zgodnie z wymogami warsz-
tatu historycznego w celu wyjaśnienia problemu. 

62 80 

7. Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z mapy. 51 100 

8. Korzystanie z informacji Korzystanie ze źródła genealogicznego. 97 90 

9. Tworzenie informacji Sformułowanie oceny polityki Napoleona zawartej w źródlei 
uzasadnienie odpowiedzi. 

85 100 

10. Korzystanie z informacji Uogólnianie informacji w celu rozpoznania ugrupowania 
politycznego i dobór argumentów uzasadniających odpo-
wiedź. 

61 70 

11. Korzystanie z informacji Odczytanie informacji ze źródła statystycznego. Znajomość przy-
czyn zjawiska gospodarczego. 

74 80 

12. Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji w celu rozpoznania wydarze-
nia i określenia postawy autora źródła. 

76 100 

13. Korzystanie z informacji Analiza różnorodnych źródeł zgodnie z wymogami warsztatuhi-
storycznego w celu wyjaśnienia problemu. 

55 60 
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14. Korzystanie z informacji Znajomość czasu wydarzenia i dobór argumen-
tów uzasadniających odpowiedź. 

46 60 

15. Korzystanie z informacji Analiza źródła ikonograficznego zgodnie z wymogamiwarsztatu 
historycznego. 

62 90 

16. Korzystanie z informacji Wyjaśnienie związków między zjawiskami. 30 60 

17. Korzystanie z informacji Wykorzystanie informacji do wyjaśnienia procesu. 65 100 

18. Korzystanie z informacji Wyszukanie informacji w tekście. Znajomość skutków wydarze-
nia. 

60 80 

19. Tworzenie informacji Wyciąganie wniosków z porównania informacjii uzasadnienie 
stanowiska. 

72 100 

20. Korzystanie z informacji Formułowanie opinii i jej uzasadnianie. 83 80 

21. Korzystanie z informacji Wyszukanie i interpretacja informacji zawartych w przeka-
zie ikonograficznym. 

76 90 

22. Korzystanie z informacji Wyszukanie i interpretacja informacji zawartych w źródle zgod-
niez wymogami warsztatu historycznego. 

62 80 

23. Wiadomości i rozumienie 
Korzystanie z informa-
cjiTworzenie informacji 

Pisanie własnego tekstu na podany temat. 38 50 
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Korzystanie ze źródła kartograficznego – … 

Porównanie zjawisk społecznych w dwóch epokach. 

Wykorzystanie informacji do wyjaśnienia zjawiska. 

Wyszukanie i interpretacja informacji zawartych w … 

Znajomość czasu panowania władców. 

Analiza różnorodnych źródeł zgodnie z wymogami … 

Uogólnienie informacji z mapy. 

Korzystanie ze źródła genealogicznego. 

Sformułowanie oceny polityki Napoleona zawartej … 

Uogólnianie informacji w celu rozpoznania … 

Odczytanie informacji ze źródła statystycznego. … 

Uogólnienie informacji w celu rozpoznania … 

Analiza różnorodnych źródeł zgodnie z wymogami … 

Znajomość czasu wydarzenia i dobór argumentów … 

Analiza źródła ikonograficznego zgodnie z … 

Wyjaśnienie związków między zjawiskami. 

Wykorzystanie informacji do wyjaśnienia procesu. 

Wyszukanie informacji w tekście. Znajomość … 

Wyciąganie wniosków z porównania informacjii … 

Formułowanie opinii i jej uzasadnianie. 

Wyszukanie i interpretacja informacji zawartych w … 

Wyszukanie i interpretacja informacji zawartych w … 

Pisanie własnego tekstu na podany temat. 
Poziom wykonania zadania (%) 

Klasa IIIC i IIIG 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
W większości uczniowie uzyskali blisko 100% trafnych odpowiedz, w pytaniach, które wg OKE/CKE były uznane za trudne lub bar-
dzo trudne uczniowie uzyskali znacznie wyższe wyniki. Jedynie w pyt. 8: dynastia Burbonów we Francji i biografie osób wynik był 

nieznacznie niższy, podobni pyt. 20: łączenie źródła ikonograficznego z źródłem pisanym. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Łącznie źródeł oraz porównywanie ich lub odniesienie do siebie wzajemne. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbiciem 
na okresu i liczby godzin) 
Można poćwiczyć konstruowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej z poszczególnych działów po kątem nowej matury. 
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Wiedza o społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie / poziom podstawowy Katarzyna Wawrzak 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0%–27% 1 0 

28%–32% 2 0 

33%–37% 3 0 

38%–42% 4 8,69% 

43%–47% 5 17,39% 

48%–54% 6 4,34% 

55%–60% 7 13% 

61%–67% 8 39% 

68%–100% 4%z 9 17,39% 
 

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 

Nr zad. 
Obszar standar-

dów 
Sprawdzana umiejętność 

Poziom-
wykona-
niazada-

nia(%) 

Klasa C Klasa D Klasa E Klasa F Szkoła 

1. 
Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym – opisy Wiadomości: formy i prawidłowości 
życia społecznego 

70 91 100 67 100 91 

2. 
Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym – opisy Wiadomości: formy i instytucje życia 
społecznego 

62 83 100 33 83 83 

3. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – dane z badań opinii publicz-
nej w formie wykresu Wiadomości: problemy 
społeczeństwa polskiego, kultura polityczna 

35 37 50 33 33 38 

4. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – tekst popularnonaukowy 
Wiadomości: naród, formy życia społecznego 

71 85 63 25 38 76 

5. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – tekst publicystyczny Wiado-
mości: struktura i problemy społeczeństwa pol-
skiego, etniczność 

70 78 83 67 33 74 

6. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – dane z 
badań opinii publicznej w formie wy-
kresu Wiadomości: atrybuty państwa, 
wartości demokracji, kultura politycz-
na 

41 58 50 50 25 54 

7. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – tekst popularnonaukowy 
Wiadomości: ideologie i doktryny polityczne 

39 72 75 50 25 67 
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8. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – tekst popu-
larnonaukowy Wiadomości: formy de-
mokracji, formy uczestnictwa obywateli 
w życiu publicznym 

26 44 75 50 0 43 

9. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – dane z badań opinii publicz-
nej w formie wykresów Wiadomości: partie poli-
tyczne, kultura polityczna 

41 37 33 67 33 38 

10. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – tekst publicystyczny Wiado-
mości: formy demokracji, partie polityczne, formy 
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym 

40 59 80 40 40 58 

11. 
 Korzystanie z 
informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – 
fragmenty konstytucji Wiadomości: ustrój Rze-
czypospolitej Polskiej, konstytucja 

56 85 100 100 83 87 

12. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 40 56 50 0 50 52 

13. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 63 69 100 33 67 70 

14. 
 Korzystanie z 
informacji 

Rozpoznawanie ważnych postaci życia pu-
blicznego, korzystanie ze źródeł informacji o 
życiu politycznym – fotografie i notki Wia-
domości: organy władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej 

22 42 50 0 0 37 

15. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 33 61 67 100 67 64 

16. 
Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycz-
nym – mapa i notki Wiadomości: ustrój Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

55 69 83 100 67 71 

17. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Organy samorządu terytorialnego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej 

13 46 100 0 13 46 

18. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej 

29 30 67 33 17 32 

19. Wiadomości i Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej 

72 97 100 100 100 98 

20. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Sądy, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 83 94 100 100 100 96 

21. 
 Korzystanie z 
informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – 
fragmenty konstytucji Wiadomości: sądy, organy 
władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

57 61 83 67 50 62 

22. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Dziedziny prawa, obywatel wobec prawa 58 69 67 33 83 68 

23. 
 Korzystanie z 
informacji 

Rozpoznawanie ważnych postaci życia pu-
blicznego, korzystanie ze źródeł informacji o 
życiu publicznym – fotografie i notki Wiado-
mości: prawa człowieka we współczesnym 
świecie 

47 56 50 33 50 54 

24. 
Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycz-
nym – opisy Wiadomości: organizacje i instytucje 
międzynarodowe 

10 33 50 0 0 30 

25. 
Korzystanie z 
informacji 

Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie Wiado-
mości: Polska w Europie, działanie Unii Europej-
skiej 

27 58 75 0 0 52 

26. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – dane z badań opinii publicz-
nej w formie wykresu, tekst strategii rządowej 
Wiadomości: Polska w Europie, działanie Unii 
Europejskiej 

60 72 83 33 17 67 

27. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji 
o życiu społecznym i politycz-
nym – mapa polityczna Europy 
Wiadomości: działanie Unii 
Europejskiej, organizacje mię‐
dzynarodowe 

64 81 100 100 67 83 

28. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecz-
nym i politycznym – tekst popularnonaukowy 
Wiadomości: konflikty we współczesnym świecie 

79 74 83 67 83 75 

29. 
 Korzystanie z 
informacji 

Odróżnianie informacji o faktach 
od opinii, korzystanie ze źródeł 
informacji o życiu społecznym i 
politycznym Wiadomości: proble-
my współczesnego świata, pro-
blemy społeczeństwa polskiego 

57 67 100 50 25 65 
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30. 
 Korzystanie z 
informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów praw-
nych – fragmenty konwencji Wiadomości: 
problemy współczesnego świata, prawa czło-
wieka we współczesnym świecie 

72 72 50 50 75 70 

31. 
 Korzystanie z 
informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – 
fragmenty konstytucji Wiadomości: prawa czło-
wieka we współczesnym świecie, obywatel wo-
bec prawa 

25 36 0 0 0 28 

32. 
 Korzystanie z 
informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym i politycznym – fotografia 
Wiadomości: organizacje międzynarodo-
we, prawa człowieka we współczesnym 
świecie 

18 17 100 100 0 26 

33. 
   Tworzenie 
informacji 

Formułowanie wypowiedzi pisemnej zawierającej 
ocenę procesów społecznych i politycznych i 
wskazanie propozycji rozwiązań problemów Ko-
rzystanie z informacji: wskazywanie przyczyn i 
skutków procesów społecznych i politycznych, 
rozpoznawanie problemów świata, korzystanie ze 
źródeł informacji o życiu społecznym i politycz-
nym Wiadomości: problemy współczesnego świa-
ta, prawa człowieka 

31 44 67 40 27 45 
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Wnioski z egzaminu.  
Uczniowie poradzili sobie z zadaniami wymagającymi umiejętności : 
-korzystania z informacji o życiu społecznym ( opisy) wymagającymi  posiadania wiadomości na temat form i prawidłowości życia 
społecznego, instytucji życia społecznego, 
- korzystania z informacji zawartych w tekstach popularnonaukowych na temat ideologii i doktryn politycznych, form demokracji, 
form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, 
- korzystania i odczytywania danych z badań opinii publicznej w formie wykresów ( wiadomości: partie polityczne, kultura pol i-
tyczna), 
- czytania ze zrozumieniem przepisów prawnych, tu: fragmentów Konstytucji RP ( ustrój, organy władzy), 
- wykorzystania posiadanych wiadomości na temat samorządu terytorialnego RP, 
- formułowania dłuższej formy wypowiedzi odpowiadającej ściśle kryteriom oceniania. 
Uczniowie mieli kłopoty z zadaniami wymagającymi umiejętności: 
- czytania ze zrozumieniem konwencji międzynarodowych dotyczących problemów współczesnego świata, 
- czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych dotyczących konfliktów we współczesnym świecie.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym – opisy … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym – opisy … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Rozpoznawanie ważnych postaci życia publicznego, korzystanie ze … 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – mapa i notki … 

 Organy samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

 Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

 Sądy, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

 Dziedziny prawa, obywatel wobec prawa 

Rozpoznawanie ważnych postaci życia publicznego, korzystanie ze … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – opisy … 

Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie Wiadomości: Polska w … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Odróżnianie informacji o faktach od opinii, korzystanie ze źródeł … 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym … 

Formułowanie wypowiedzi pisemnej zawierającej ocenę procesów … 

Poziomwykonaniazadania(%) 

Szkoła 
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Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
W stosunku do roku ubiegłego uczniowie wykazali się większymi umiejętnościami korzystania z tekstów źródłowych i danych 
statystycznych. Nastąpiła poprawa w rozwiązywaniu zadań wymagających znajomości konkretnych pojęć i procesów i zależności 
determinujących procesy społeczne. 

Założenia do dalszej pracy.  
W dalszym ciągu należy wykorzystywać w pracy na zajęciach teksty popularnonaukowe i dokumenty prawa międzynarodowego.  
 Zamierzone efekty przynosi systematyczne egzekwowanie wiedzy pamięciowej uczniów. przekłada się to na wartośc merytorycz-
ną prac pisemnych. 
 Do poprawy wyników przyczynia się także świadomość użyteczności podstawowej wiedzy matematycznej  w trakcie rozwiązywa-
nia zadań. 

 

Klasa 3c 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej 

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-27% 1 0% 

28-32% 2 0% 

33-37% 3 0% 

38-42% 4 5,5% 

43-47% 5 11,11% 

48-54% 6 5,5% 

55-60% 7 16,66% 

61-67% 8 44,44% 

68-100% 9 0%  
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Wnioski klasa 3c: 
 Wnioski dotyczące zadań, z którymi uczniowie poradzili sobie dobrze są zbieżne z tymi, które dotyczą wyników matury w szkole.  
Do zadań, które przysporzyły najwięcej trudności należą te, które wymagają: 
- wykorzystania wiadomości na temat organizacji międzynarodowych, praw człowieka we współczesnym świecie w trakcie korzy-
stania ze źródeł informacji, 
- wykorzystania wiadomości na temat konfliktów we współczesnym świecie w trakcie pracy z tekstem popularnonaukowym. 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym – opisy … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym – opisy … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Rozpoznawanie ważnych postaci życia publicznego, korzystanie ze … 

 Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – mapa i notki … 

 Organy samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

 Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

 Sądy, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

 Dziedziny prawa, obywatel wobec prawa 

Rozpoznawanie ważnych postaci życia publicznego, korzystanie ze … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – opisy … 

Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie Wiadomości: Polska w … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Odróżnianie informacji o faktach od opinii, korzystanie ze źródeł … 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty … 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – … 

Formułowanie wypowiedzi pisemnej zawierającej ocenę procesów … 

Poziomwykonaniaz
adania(%) 

Klasa C 

Szkoła 
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Wiedza o społeczeństwie / poziom ROZSZERZONY Katarzyna Wawrzak 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 53 48 % 51 % 

2011 40 47 % 45 % 

2012 48 43 % 38 % 

2013 28 43 % 42 % 

2014 30 43 % 47 % 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej 

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-14 % 1 0% 

15-22 % 2 13,3 % 

23-30 % 3 13,3 % 

31-38 % 4 20 % 

39-48 % 5 26,6 % 

49-58 % 6 13,3 % 

59-66 % 7 3,3 % 

67-76 % 8 3,3 % 

77-100 % 9 6,6 %  

Klasa 3C 

 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej 

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-14 % 1 0 % 

15-22 % 2 0 % 

23-30 % 3 0 % 

31-38 % 4 14,28 % 

39-48 % 5 28,57 % 

49-58% 6 28,57  % 

59-66 % 7 0 % 

67-76 % 8 14,28 % 

77-100 % 9 14,28  % 

Klasa 3D 

 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej 

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-14 % 1 0 % 

15-22 % 2 40 % 

23-30 % 3 20 % 

31-38 % 4 20 % 

39-48 % 5 20 % 

49-58 % 6 0 % 

59-66 % 7 0 % 

67-76 % 8 0 % 

77-100 % 9 0 % 

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły oke 
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Nr  zad. Obszar stan-
dardów  

obszar Oke 
(%) 

LO 

1. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym – opisy  Wiadomości: proce-
sy społeczne, prawidłowości życia społecznego  

64 57 

2. Wiadomości i 
rozumienie  

Przemiany społeczeństwa polskiego, struktura społeczeństwa polskiego  
28 27 

3. Wiadomości i 
rozumienie  

Zagadnienia narodowościowe, struktura społeczeństwa polskiego  
85 90 

4. Korzystanie z 
informacji  

Krytyczna analiza materiału źródłowego, korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
społecznym – rysunek satyryczny  Wiadomości: przemiany w społeczeństwie 
polskim, media  

88 100 

5 Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – tekst publi-
cystyczny  Wiadomości: państwo i obywatelstwo  

65 55 

6. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – tekst popu-
larnonaukowy  Wiadomości: ideologie i doktryny polityczne  

70 67 

7. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – mapa  Wiadomości: formy 
państw współczesnych  

47 35 

8. Wiadomości i 
rozumienie  

Zasady funkcjonowania organów władzy w Rzeczypospolitej Polskiej  
64 53 

9. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – opisy  Wiadomości: organy 
władzy Rzeczypospolitej Polskiej i ich funkcjonowanie  

41 20 

10. Wiadomości i 
rozumienie  

Funkcjonowanie organów władzy w Rzeczypospolitej Polskiej  
41 23 

11. Wiadomości i 
rozumienie  

Organy samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej  
61 67 

12. Wiadomości i 
rozumienie  

Akty prawne, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej  
72 77 

13. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – opisy  Wiadomości: sądy, 
organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej  

63 53 

14. Korzystanie z 
informacji  

Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie  Wiadomości: działanie i rozwój Unii 
Europejskiej  

51 47 

15. Wiadomości i 
rozumienie  

Instytucje Unii Europejskiej  
23 13 

16. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – mapa polityczna i notka 
informacyjna  Wiadomości: Problemy współczesnego świata  

25 13 

17. Korzystanie z 
informacji  

Krytyczna analiza materiału źródłowego, czytanie ze zrozumieniem przepisów 
prawnych – fragmenty deklaracji i konwencji  Wiadomości: ochrona praw czło-
wieka, źródła prawa  

19 10 

18. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym, krytyczna 
analiza materiałów źródłowych, analiza stanowisk różnych stron debaty  Wiado-
mości: prawa człowieka, konflikty wartości  

49 33 

19 Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – wykresy  
50 53 

20. Korzystanie z 
informacji  

Rozpoznawanie ważnych postaci życia publicznego, korzystanie ze źródeł infor-
macji o życiu publicznym – fotografie i notki  Wiadomości: prawa człowieka we 
współczesnym świecie  

58 57 

21. Korzystanie z 
informacji  

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty konstytucji i ustawy  
Wiadomości: partie polityczne, funkcjonowanie organów władzy publicznej, 
konstytucja  

79 67 

22. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – schemat  Wiadomości: 
partie polityczne, funkcjonowanie organów władzy publicznej  

31 28 

23. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym, selekcja faktów  Wiadomo-
ści: ideologie i doktryny polityczne, partie polityczne  

67 70 

24. Korzystanie z 
informacji  

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym – dane z badań opinii pu-
blicznej w formie tabelarycznej  Wiadomości: kultura polityczna, partie politycz-
ne, kwestie społeczno-polityczne w społeczeństwie polskim  

72 73 
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25.1. Tworzenie 
informacji  

Formułowanie wypowiedzi pisemnej zawierającej charakterystykę dylematów 
życia zbiorowego we współczesnym świecie i ocenę działań władz  Korzystanie z 
informacji: rozpoznawanie problemów społecznych, korzystanie ze źródeł infor-
macji o życiu społecznym i politycznym oraz krytyczna analiza materiałów źró‐
dłowych  Wiadomości: prawa człowieka i procedury ich ochrony, organizacje 
międzynarodowe, problemy współczesnego świata  

52 33 

 

  
 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty): 
- Najwięcej problemów sprawiły zadania sprawdzające bardziej szczegółową wiedzę z przedmiotu ( jest to wiedza obszerna bo 

obejmuje przede wszystkim: socjologię, politologię i prawo). 
- Należy egzekwować od uczniów wiedzę pojęciową. 
- Dużo uwagi należy poświęcić konstruowaniu przez uczniów prac pisemnych; sprawdzając je, należy zwracać uwagę na poziom 
wiedzy. 
- Uczniowie bardziej powinni przygotowywać się z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, a szczególnie organizacji 
międzynarodowych i ich struktury. 
- Więcej uwagi należy poświęcić bardziej złożonej interpretacji przepisów prawnych, która wymaga zestawienia dwóch materia-
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łów i ich przetworzenia. 
-W dalszym ciągu należy ćwiczyć umiejętność krytycznej analizy materiałów zawierających dane z badań opinii publicznej ( odczy-
tywanie danych z różnych typów wykresu i wskazywanie na użyteczność podstawowej wiedzy matematycznej w tym zakresie).  

 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
 Wyniki matury są porównywalne 

Założenia do dalszej pracy.  
- Założenia są równoznaczne z wnioskami. 
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Biologia 

Biologia –podstawowy Agata Kondoł 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole 

w % 
Średni wynik w CKE 

w % 

2011 12 53,00 46,90 

2012 12 46,00 37,00 

2013 2 67,00 44,00 

2014 11 40,36% 36% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-14 1 0 

15-18 2 0 

19-22 3 0 

23-28 4 9 

29-34 5 9 

35-42 6 36 

43-50 7 36 

51-60 8 9 

61-100 9 0  
Analiza arkusza 

Nr zad. 
 Obszar 
standardów 

  Sprawdzana umiejętność 

P
o
z
i
o
m
 
w
y
k
o
n
a
n
i
a
 
z
a
d
a
n
i
a
 
(
%
) 

  

1. 
 Wiadomości i ro-
zumienie 

Na przykładzie wapnia określenie skutków niedoboru 
podstawowych składników pokarmowych dla przebiegu 
procesów zachodzących w organizmie człowieka 

45 45 50 

2. 
Tworzenie 
informacji 

Uzasadnienie funkcji, jako przenośnika energii w komórce, roz-
poznanej na schemacie cząsteczki ATP 

6 6 5 

3. 
Korzystanie 
z informacji 

Przyporządkowanie wskazanym tkankom miejsc ich 
występowania w organizmie człowieka 

36 36 45 

4. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Przedstawienie funkcjonowania głównych narządów w organi-
zmie człowieka na przykładzie pracy serca 

37 37 42 

5. 
 Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie informacji dotyczących oznaczania grupy 
krwi człowieka – określenie grupy krwi i uzasadnienie wyniku 
badania 

27 27 34 

6. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisanie funkcji limfy w organizmie człowieka 33 33 33 

7. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Opisanie budowy i funkcjonowania układu oddechowego 
człowieka 

23 23 21 

8. 
Tworzenie 
informacji 

Na podstawie tekstu wyjaśnienie związku biernego palenia z 
pogorszeniem u ludzi wykonywania czynności umysłowych 

8 8 11 

9a 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Określenie rodzaju odporności pobudzanej przez preparaty 
lecznicze opisane w tekście 

39 

53 54 

9b 
 Tworzenie 
informacji 

Planowanie działania na rzecz własnego zdrowia – sformuło-
wanie argumentów uzasadniających konieczność konsultacji z 
lekarzem przy stosowaniu leków dostępnych bez recepty 

67 
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10a 
 Tworzenie 
informacji 

Na podstawie danych z tabeli sformułowanie wniosku 
dotyczącego zależności między prędkością przewodzenia 
impulsów nerwowych a średnicą aksonu 

Określenie i wyjaśnienie różnicy w szybkości przewodzenia 
impulsów we włóknach nerwowych 

79 

42 45 

10b 
Wiadomości i ro-
zumienie 

5 

11a 
 Wiadomości i ro-
zumienie 

Wskazanie powiązania strukturalno-funkcjonalnego w obrębie 
szkieletu i układu mięśniowego na przykładzie stawu kolano-
wego – wskazanie mięśnia odpowiedzialnego za prostowanie 
kończyny dolnej 

69 

69 66 

11b 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Określenie roli mięśni w działaniu stawu kolanowego 70 

12. 
 Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie danych z tabeli skonstruowanie wykresu liniowe-
go ilustrującego wpływ wysiłku fizycznego na wydzielanie insu-
liny i glukagonu 

33 33 33 

13. 
Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie związku między wysiłkiem fizycznym a zwiększa-
niem wydzielania glukagonu do krwi 

16 16 21 

14a 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Scharakteryzowanie hormonalnej regulacji gospodarki wodnej 
w organizmie człowieka 

65 

50 55 

14b 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Opisanie objawów niedoboru hormonu ADH, spowodowanego 
uszkodzeniem komórek tylnego płata przysadki 

35 

15. 
Tworzenie 
informacji 

Na wybranym przykładzie wykazanie współdziałania układu 
krwionośnego i wydalniczego w organizmie człowieka 

24 24 37 

16. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Opisanie budowy i funkcjonowania oka – określenie zmiany 
kształtu soczewki zachodzącej podczas akomodacji oka 

32 32 47 

17. Korzystanie 
z informacji 

Opisanie funkcjonowania ucha – uporządkowanie etapów po-
wstawania wrażeń słuchowych w kolejności ich zachodzenia 

50 50 53 

18. 
 Wiadomości i ro-
zumienie 

Wskazanie cech budowy jelita cienkiego w przewodzie pokar-
mowym człowieka stanowiących jego przystosowanie do peł‐
nionej czynności lub funkcji 

17 17 16 

19a 
Korzystanie 
z informacji 

Rozpoznanie na schemacie frakcji lipoprotein HDL i jej uzasad-
nienie 

43 

56 63 

19b 
 Tworzenie 
informacji 

Planowanie działania na rzecz własnego zdrowia – sformu-
łowanie zalecenia dotyczącego odżywiania się osób z wy-
sokim poziomem LDL we krwi 

68 

20a 
 Korzystanie 
z informacji 

Odczytanie z tekstu informacji dotyczących diagnozowania 
chorób dziedzicznych człowieka – na przykładzie fenyloke-
tonurii 

60 

41 45 

20b 
Tworzenie 
informacji 

Planowanie działania na rzecz własnego zdrowia – podanie 
sposobu postępowania osób chorych na fenyloketonurię 

22 

21. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisanie działania witamin w organizmie człowieka 28 28 32 

22. 
Tworzenie 
informacji 

Planowanie działania na rzecz własnego zdrowia – wskazanie 
zaleceń żywieniowych dla osób z nadciśnieniem tętniczym 

84 84 82 

23a 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Ustalenie kolejności przyłączanych cząsteczek tRNA do określo-
nego fragmentu mRNA podczas procesu translacji 

60 

32 37 

23b 
 Korzystanie 
z informacji 

Na podstawie tabeli kodu genetycznego określenie składu 
aminokwasów w peptydzie kodowanym przez określony 
fragment mRNA 

4 

24a 
 Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie zadania z zakresu dziedziczenia czynnika Rh 
u człowieka – określenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
konfliktu serologicznego między organizmem matki i dziecka 

36 

28 24 

24b 
 Tworzenie 
informacji 

Zinterpretowanie zadania z zakresu dziedziczenia czynnika Rh 
u człowieka – wskazanie genotypów rodziców, w przypadku 
których nie może wystąpić konflikt serologiczny między orga-
nizmem matki i dziecka 

19 
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25a 
 Tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka – 
określenie genotypów osób wskazanych w przedstawionym 
rodowodzie 

12 

11 25 

25b 
 Tworzenie 
informacji 

Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka – 
zapisanie krzyżówki genetycznej i określenie prawdopodobień‐
stwa urodzenia zdrowego dziecka 

10 

26. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisanie funkcjonowania ekosystemu 5 5 0 

27a 
 Korzystanie 
z informacji 

Uporządkowanie przedstawionych na schemacie informacji 
dotyczących wpływu działalności człowieka na funkcjonowanie 
ekosystemu pola 

35 

28 32 

27b 
Tworzenie 
informacji 

Wyjaśnienie wpływu człowieka na obieg materii w ekosystemie 
pola 

21 

28. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Wskazanie przyczyny występowania obcego gatunku ryby 
drapieżnej w faunie Polski 

45 45 58 

29. 
Tworzenie 
informacji 

Sformułowanie argumentów uzasadniających korzyści dla 
środowiska z wykorzystania biogazu z wysypisk śmieci 

27 27 37 
 

 
Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym był wyższy (ok.6%) od średniego wyniku przedstawionego 
przez CKE i znajduje się w 6 staninie. 
 Indywidualnie 82% uczniów uzyskało wynik równy lub wyższy od średniego dla CKE, a 18% uzyskało wynik mniejszy od średniego 
dla CKE.  
Z rozkładu wyników na skali staninowej wynika, że 81% zdających uzyskało wynik powyżej średniej (45% miało wynik wysoki i 
bardzo wysoki).  
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Uzasadnienie funkcji, jako przenośnika energii w komórce, … 

Przyporządkowanie wskazanym tkankom miejsc ich … 

Przedstawienie funkcjonowania głównych narządów w … 

Zinterpretowanie informacji dotyczących oznaczania grupy … 

 Opisanie funkcji limfy w organizmie człowieka 

Opisanie budowy i funkcjonowania układu oddechowego … 

Na podstawie tekstu wyjaśnienie związku biernego palenia z … 

Określenie rodzaju odporności pobudzanej przez preparaty … 

Na podstawie danych z tabeli sformułowanie wniosku  

 Określenie roli mięśni w działaniu stawu kolanowego 

Wyjaśnienie związku między wysiłkiem fizycznym a … 

Scharakteryzowanie hormonalnej regulacji gospodarki … 

Rozpoznanie na schemacie frakcji lipoprotein HDL i jej … 

Opisanie działania witamin w organizmie człowieka 

Opisanie funkcjonowania ekosystemu 

Wyjaśnienie wpływu człowieka na obieg materii w … 

Wskazanie przyczyny występowania obcego gatunku ryby … 

Sformułowanie argumentów uzasadniających korzyści dla … 

OKE 

SZKOŁA 
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W ramach przygotowań do egzaminu przeprowadzono:  
- ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych 
-sprawdziany 
-próbne egzaminy dojrzałości (2) 
Największy problem uczniowie mieli z zadaniami dotyczącymi tworzenia informacji (standard 3) – zad. 2, 13, 8, 29. Problem mieli 
też z zadaniami dotyczącymi wiadomości i ich rozumienia (standard 1) zad. 26, 18, 21. 
Wnioski do dalszej pracy: 
- zwiększyć ilość zajęć przeznaczonych na utrwalenie materiału nauczania 
- rozwijać u uczniów umiejętności opisanych w standardach wymagań (zwłaszcza w 3 standardzie) przez samodzielne   rozwiązy-
wanie zadań 
-zwracać szczególną uwagę na posługiwanie się przez uczniów prawidłową terminologią biologiczną 
- rozwijać umiejętność samodzielnego formułowania przez uczniów krótkich, logicznych, zrozumiałych odpowiedzi 
 - przeprowadzać próbne egzaminy dojrzałości  
- motywować uczniów do systematycznej pracy. 
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Biologia /poziom rozszerzony Halina Pawlik kl.IIIb 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 

średni wynik w szkole Średni wynik w CKE Stanin 

2014 24 59% 53% 6 

2013 25 51,6% 50% 5 

2012 25 68% 55% 6 

2010 27 61% 54,6% 6 
 

Wyniki       

Ogólne przedstawienie wyników zdających 

 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych staninach 

0-17 1  

18-25 2  

26-33 3 12,5 

34-45 4 8 

46-58 5 25 

59-70 6 25 

71-78 7 21 

79-87 8 8 

88-100 9 0  
Analiza arkusza Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w CKE /OKE ( dla określonej grupy) 

Nrz
ad 

Obszarstan-
dardów 

Sprawdzana umiejętność Poziom wykonania 
zadania (%)Kl. IIIb 

Poziom wykonania 
zadania (%)CKE 

1 Wiadomości i 
rozumienie 

Określanie roli wapnia w procesach zachodzą‐
cych w organizmie i hormonalnej regulacji jego 
poziomu. 

62 58 

2 Korzystanie  z 
informacji 

Uporządkowanie we właściwej kolejności eta-
pów powstawania struktury IV-rzędowej białka. 

92 74 

3 Wiadomości i 
rozumienie 

Opisanie na przykładzie rybosomów budowy i 
funkcji struktur komórkowych 

21 23 

4 Tworzenie infor-
macji 

Wykazanie związku między funkcją komórek 
zewnątrzwydzielniczych trzustki a ich budową. 

10 30 

5 Wiadomościi 
rozumienie 

Opisanie funkcji elementów składowych  cy-
toszkieletu  komórki. 

54 60 

6 Korzystanie z 
informacji 

Uporządkowanie etapów mitozy wg wskazane-
go kryterium. 

77 70 

7 Wiadomościi 
rozumienie 

Określanie roli mejozy w cyklu życiowym z 
dominacją diplofazy. 

71 71 

8 Tworzenie infor-
macji 

Zinterpretowanie doświadczenia dotyczącego 
fotosyntezy – przewidywanie wyników i okre-
ślanie wpływu warunków doświadczenia na 

jego wynik. 

64 53 

9 Tworzenie infor-
macji 

Wykazanie związku między źródłem wodoru 
wykorzystywanym w procesie fotosyntezy a 

przystosowaniem do  środowiska bakterii siar-
kowych. 

50 50 

10 Tworzenie infor-
macji 

Zinterpretowanie doświadczenia dotyczącego 
współczynnika oddechowego- wyjaśnienie 

zmian wartości tego parametru u badanych 
owadów. 

29 34 

11 Wiadomościi 
rozumienie 

Wyjaśnienie na przykładzie układu oddechowe-
go i krwionośnego znaczenia adaptacyjnego 

cech morfologiczno-fizjologicznych ludzi żyją‐
cych w warunkach wysokogórskich. 

75 65 

12 Korzystanie z Opisanie wybranych mechanizmów pracy en- 64 64 
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informacji zymu przedstawionych na schematach. 

13 Korzystanie z 
informacji 

Odczytanie z tabeli danych dotyczących wrażli-
wości zmysłu smaku oraz wykazanie znaczenia 
adaptacyjnego wrażliwości zmysłu smaku na 

smak gorzki. 

81 75 

14 Wiadomościi 
rozumienie 

Opisanie hormonalnej regulacji ilości wody w 
organizmie człowieka. 

58 47 

15 Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie schematu porównanie nerwowe-
go i hormonalnego mechanizmu pobudzania 

komórek docelowych. 

83 65 

16 Wiadomościi 
rozumienie 

Wskazanie cech budowy zarodka ludzkiego 
świadczących o przynależności do strunowców. 

83 57 

17 Wiadomościi 
rozumienie 

Rozróżnianie na rysunkach przedstawicieli 
gromad kręgowców należących do owodniow-

ców oraz kręgowców stałocieplnych. 

42 48 

18 Tworzenie infor-
macji 

Wyjaśnienie związku między dużą zawartością 
mioglobiny w mięśniach ssaków wodnych ze 

środowiskiem i trybem ich życia. 

62 32 

19 Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie danych z tabeli skonstruowanie 
wykresu ilustrującego wpływ temperatury na 

intensywność pobierania jonów potasu i fosfo-
ru. 

62 61 

20 Tworzenie infor-
macji 

Na podstawie wyników doświadczenia sformu-
łowanie wniosku dotyczącego warunków nie-

zbędnych do zakwitania badanej odmiany 
pszenicy oraz wyjaśnienie zależności między 
warunkami środowiska a rozmieszczeniem 

roślin na Ziemi. 

75 69 

21 Tworzenie infor-
macji 

Wyjaśnienie mechanizmu regulacji gospodarki 
wodno-mineralnej roślin na przykładzie nad-

miernego nawożenia. 

25 36 

22 Tworzenie infor-
macji 

Wykazanie związku budowy łodygi rośliny 
wodnej z jej przystosowaniem do środowiska  

życia. 

54 48 

23 Wiadomościi 
rozumienie 

Rozpoznanie procesu odwrotnej transkrypcji na 
schemacie cyklu HIV i określenie roli tego pro-

cesu w infekcji. 

46 29 

24 Tworzenie infor-
macji 

Wyjaśnienie przyczyn konieczności corocznego 
powtarzania szczepienia przeciwko grypie. 

35 41 

25 Wiadomościi 
rozumienie 

Rozpoznanie kwasu nukleinowego na schema-
cie ilustrującym proces ekspresji informacji 

genetycznej u organizmów prokariotycznych. 

62 52 

26 Wiadomościi 
rozumienie 

Na podstawie antykodonu tRNA określenie 
kodonu mRNA i odczytywanie kodowanego 

aminokwasu. 

79 80 

27 Tworzenie infor-
macji 

Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia 
dwugenowego, określenie genotypu rodziców   
i fenotypu potomstwa na podstawie informacji 

o zależnościach między allelami genów. 

69 51 

28 Tworzenie infor-
macji 

Zinterpretowanie zadania z zakresu dziedzicze-
nia cech sprzężonych z płcią, określenie geno-
typu i fenotypu samca, płci potomstwa i wyja-
śnienie przyczyn braku w potomstwie samców 

o określonym fenotypie. 

67 59 

29 Tworzenie infor-
macji 

Na podstawie częstości rekombinacji określanie 
sprzężenia genów między badanymi genami 

oraz określenie kolejności genów w chromoso-
mie. 

71 62 

30 Wiadomościi 
rozumienie 

Określanie praktycznego wykorzystania metody 
PCR w biotechnologii i medycynie. 

54 53 

31 Wiadomościi 
rozumienie 

Opisanie głównych etapów rozwoju życia na 
Ziemi. 

37 21 

32 Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie tekstu uzupełnienie tabel iIlustru-
jącej zależności międzygatunkowe na sawannie. 

50 39 

33 Wiadomościi Opisanie schematu ilustrującego krążenie ma- 73 44 
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rozumienie terii i przepływ energii w ekosystemie lądowym 
oraz wykazanie kluczowej roli destruentów w 
funkcjonowaniu ekosystemu autroficznego. 

34 Tworzenie infor-
macji 

Sformułowanie argumentów „za” i „przeciw” 
opisanej w tekście metody uprawy ryżu, 

uwzględniających wpływ tej metody na środo-
wisko przyrodnicze. 

67 42 
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3B CKE 
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Poziom wykonania zadań  w odniesieniu do poszczególnych standardów wymagań 
egzaminacyjnych – poziom rozszerzony 

Standardy 
wymagań 

egzaminacyj-
nych 

Wskaźnik łatwości zadań % wyko-
nania za-

dań 
Zadania 

bardzo trud-
ne           ( 0,0 

– 0,19) 

Zadania  trud-
ne 

( 0,20 – 0,49) 

Zadania umiar-
kowanie trudne          

(0,50 – 0,69) 

Zadania łatwe 
(0,70 – 0,89) 

Zadania bar-
dzo łatwe   

(0,90 – 
0,91) IIIb CKE 

Standard I 
Wiadomości i 
ich rozumienie 

 3,17,31,17 1,5,14,23,26 7,11,16,25, 33  58 50 

Standard II 
Korzystanie z 

informacji 
  12,19,32 6,13,15, 2, 73 64 

Standard III 
Tworzenie 
informacji 

4, 10,21,24, 
8,9,18,22,27,28,

34 
20,29,  52 47 

 
Wnioski ( dla określonej grupy) 

 Wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym był wyższy (6%) od  średniego 
wyniku przedstawionego przez CKE i mieścił się w 6 staninie.  Indywidualnie – 79% uczniów uzyskało wynik 
średni lub wyższy od  średniego dla CKE.  Z rozkładu wyników na skali staninowej wynika, że 29%  zdających 
uzyskało wynik wysoki i bardzo wysoki.  
W ramach przygotowań do egzaminu przeprowadzono : 
ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych  
 sprawdziany (w klasie III przeprowadzono 10)     
 próbne egzaminy dojrzałości (2) 
             Do sukcesów można zaliczyć fakt, że we wszystkich standardach wymagań egzaminacyjnych średni 
procent wykonania zadań jest wyższy od wyniku CKE. Największa różnica dotyczy standardu II – korzystanie z 
informacji. Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi odczytywania, selekcjonowania, 
porównywania i przetwarzania informacji. 
            Trudności dotyczyły zadań wymagających wyjaśniania związków przyczynowo- skutkowych                ( 
zad nr4) oraz zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów. Niepowodzenia w tych zadaniach są wyni-
kiem powierzchownego odczytywania poleceń, braku logicznego i spójnego formułowania odpowiedzi. W 
niektórych przypadkach (zad. 10) braki elementarnej wiedzy matematycznej – niezrozumienie pojęcia iloraz 
oraz zależności między opisywanymi elementami były przyczyną niższego wyniku. 
Wskazówki do dalszej pracy : 
Zachęcać uczniów do ćwiczenia umiejętności opisanych w standardach wymagań przez samodzielne rozwią‐
zywanie zadań.   
Zwracać szczególną uwagę na posługiwanie się przez uczniów prawidłową terminologią biologiczną. 
Zwracać uwagę uczniów na czasowniki operacyjne zawarte w zadaniach, określające czynności, jakie należy 
wykonać, aby poprawnie rozwiązać zadanie. 
 Rozwijać umiejętność samodzielnego formułowania przez uczniów krótkich, logicznych i zrozumiałych od-
powiedzi. 
 Przeprowadzać próbne egzaminy dojrzałości. 
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Chemia 

Chemia/Podstawowy Dorian Owoc 

Przedmiot /poziom 

1. Dane ogólne 

Matura Liczba zdających  
 

średni wynik w szkole 
w % 

Średni wynik w CKE 
W % 

2011 5 58,00 41,69 

2012 3 63,40 51,00 

2013 6 46,00 40,00 

2014 12 59% 46,00 
 

2. Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 0 

17-24 3 0 

25-34 4 17 

35-50 5 25 

51-64 6 8 

65-76 7 33 

77-86 8 8 

87-100 9 8 
 

3. Analiza arkusza 
3.1. Łatwość: 

 
3.2. Rozwiązywalność danego zadania: 
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4. Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 

 

W arkuszu na poziomie podstawowym większość zadań okazała się trudna, nieco mniej było zadań 
umiarkowanie trudnych, cztery zadania były łatwe. Do łatwych zaliczyć można zadania 5., 12., 13. i 28., 
zaś do bardzo trudnych i trudnych zadania 1., 6., 7., 8b, 10., 11., 15, 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 
25., 26., 27. i 29. 
 
Najłatwiejsze okazały się zadania 5,12. i 13 i 28, których łatwość wyniosła 0,92. Zadania te wchodziły w 
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skład wiązki tematycznej poświęconej rozpuszczalności w wodzie dwóch gazów – tlenu i tlenku siarki(IV). 
Zadanie 12. sprawdzało umiejętność uogólniania i formułowania wniosków na podstawie analizy za-
mieszczonych w tabeli danych liczbowych, a zadanie 13. wymagało określenia odczynu wodnych roz-
tworów wymienionych gazów. Wyniki egzaminu pokazują, że zdający bardzo dobrze  opanowali  te  umie-
jętności,  przy  czym,  o  ile  zadanie  12.  wymagało  jedynie  odczytania i interpretacji danych przedsta-
wionych w formie tabelarycznej, o tyle w rozwiązaniu zadania 13. należało już wykazać się znajomo-
ścią właściwości chemicznych tlenu i tlenku siarki(IV). 
 
Zadanie 5. (łatwość: 0,92) wymagało elementarnej umiejętności odczytania informacji z układu okre-
sowego pierwiastków. Prawie co piąty zdający popełnił w jego rozwiązaniu błędy, które polegały głównie 
na zamianie numeru grupy i numeru okresu albo błędnym określeniu numeru okresu (w układzie okreso-
wym, z którego można korzystać w czasie egzaminu, grupy są ponumerowane, a okresy – nie). 
 
Ostatnim zaliczającym się do łatwych było zadanie 28. o (łatwości 0,92). Wymagało ono wybrania spośród 
trzech aminokwasów – o podanych w informacji do wiązki zadań wzorach – tego, który ulega reakcji ni-
trowania. Zdający musieli zatem wiedzieć, dla jakiej grupy węglowodorów reakcja ta jest charakterystycz-
na, a następnie odszukać we wzorach aminokwasów fragment pochodzący od węglowodoru należącego 
do tej grupy. 
 
Zadaniami zdecydowanie najtrudniejszym w całym arkuszu okazały się zadania 10 i 15 (oba o łatwości 
0,17). Zadanie nr 10 wymagało znajomości budowy cząsteczek prostych związków nieorganicznych jak 
również poprawnej pisowni wzorów elektronowych tych związków. Natomiast zadanie 15 dotyczyło za-
leżności rozpuszczalności gazów od ich reakcji z wodą. 
 
Kolejnym pod względem trudności okazało się zadanie 25. (łatwość 0,39) z zakresu chemii organicz-
nej. W zadaniu tym przedstawiony był schemat cyklu przemian, jakim ulega metanol i jego pochodne. 
Zadaniem zdającego było napisanie wzorów półstrukturalnych tych pochodnych. Musiał więc on, posługu-
jąc się wiedzą o reakcjach typowych dla jednofunkcyjnych pochodnych alkanów, zidentyfikować produkty 
poszczególnych przemian. 
 
Następne trudne zadania – wymagały zapisania równania reakcji w formie jonowej. Były to zadania 7 (ła-
twość 0,42)., 8b (łatwość 0,5) oraz 19 (łatwość 0,25). W pierwszym z nich należało napisać równanie re-
akcji cyny z kwasem solnym, przy czym zdający dysponowali informacją o tym, że w reakcji tej powstaje 
chlorek cyny(II), w następnym – równanie reakcji wybranego metalu, czyli cynku, z roztworem chlorku 
cyny(II), a w ostatnim – równanie reakcji kwasu solnego z roztworem wodorotlenku wapnia. O trud-
ności tych zadań zdecydowało wiele czynników, a jednym z nich jest 
potwierdzający się co roku fakt, że wielu zdających nie rozumie jonowego zapisu równań reakcji. 
Temu problemowi poświęcona będzie następna część niniejszego opracowania. 
 
Wśród zadań o najniższym poziomie wykonania znalazło się jedno rachunkowe – zadanie 16. (łatwość 
0,42). Należało w nim wykorzystać dane o rozpuszczalności tlenku siarki(IV) w wodzie we wskazanej 
temperaturze, a także wykazać się znajomością pojęcia mola i masy molowej oraz umiejętnością  wycią‐
gnięcia  wniosku  na  podstawie  porównania  otrzymanego  wyniku  obliczeń z informacją o rozpusz-
czalności. 
 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić) 
Na podstawie przeprowadzonych wniosków należy stwierdzić, że zdający mieli największe problemy z budową cząste-
czek prostych związków nieorganicznych jak również poprawną pisownią wzorów elektronowych tych związków, oraz 
zależnością rozpuszczalności gazów od ich reakcji z wodą. W przyszłości należy zwiększyć liczbę zadań dotyczących 
pisowni wzorów elektronowych prosty związków nieorganicznych jak również dokładnie omawiać wykresy zależności 
rozpuszczalność (szczególnie) gazów od temperatury. Należy również zwiększyć ilość zadań dotyczących reakcji kwa-
sów z wodorotlenkami (reakcja zobojętniania) z szczególnym uwzględnieniem zapisu jonowego i jonowego skrócone-
go tych reakcji. 
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Chemia/Rozszerzony Dorian Owoc 
Przedmiot /poziom 

1. Dane ogólne 

Matura Liczba zdających  
 

średni wynik w szkole 
w % 

Średni wynik w CKE 
W % 

2011 27 57,00 51,59 

2012 27 66,00 53,00 

2013 27 56,50 56,00 

2014 32 48% 50,00 
 

2. Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0-10 1 0 

11-16 2 1 

17-24 3 0 

25-34 4 4 

35-50 5 13 

51-64 6 8 

65-76 7 5 

77-86 8 1 

87-100 9 0 
 

3. Analiza arkusza 
3.1. Łatwość: 

 
3.2. Rozwiązywalność danego zadania: 
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4. Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 

 

W arkuszu na poziomie rozszerzonym większość zadań okazała się umiarkowanie trudna i trudna, 
jedno – bardzo trudne, a pięć zadań było łatwych. Do łatwych zaliczyć można zadanie 4., 5., 6., 15. i 
38., Niski poziom wykonania osiągnęli zdający także w zadaniu 7. i 32. 
 
Najłatwiejsze okazało się zadanie 5 i 15.których łatwość wykonania wynosiły odpowiednio 0,88 i 0,84 Za-
danie to wymagało napisania półstrukturalnego wzoru trikarboksylowego hydroksykwasu, którego bu-
dowa była opisana w informacji do wiązki zadań. 
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Zadania 4., 5. i 6 dotyczyły galu, ale sprawdzały różne umiejętności. W zadaniu 4. należało obliczyć masę 
atomową galu, znając skład izotopowy naturalnych izotopów tego pierwiastka. Zadanie rozwiązały  bez-
błędnie  trzy  czwarte  zdających,  a niepoprawne  odpowiedzi  wynikały  najczęściej z błędów  oblicze-
niowych,  podawania  wyniku  z  inną  niż  określona  w  poleceniu  dokładnością, niektórzy  zdający  
podawali  wynik  w  gramach  na mol  zamiast  w unitach  albo  w  ogóle  pomijali jednostkę. Zadanie 5 
polegało na uzupełnieniu schematu równania sztucznej przemiany jądrowej, która była opisana we wpro-
wadzeniu do zadania. Błędy  zdających  polegały  na  niewłaściwej  identyfikacji  cząstek  subatomowych  
biorących  udział w przemianie lub powstających w jej wyniku. W zadaniu 6. (łatwość 0,75) należało 
określić typ podpowłoki, do której należy niesparowany elektron atomu galu w stanie podstawowym, oraz 
wskazać wartości głównej i pobocznej liczby kwantowej opisujących stan tego elektronu. Najwięcej trud-
ności sprawiło określenie wartości pobocznej liczby kwantowej. 
 
Ostatnim zadaniem, które okazało się łatwe, było zadanie 38. (łatwość: 0,72) wymagające wskazania 
przyczyny różnicy wartości punktu izoelektrycznego pI dwóch aminokwasów: kwasu asparaginowego i 
lizyny. W informacji do wiązki zadań umieszczono wyjaśnienie, czym jest punkt izoelektryczny, oraz 
wzory czterech aminokwasów, w tym lizyny i kwasu asparaginowego. Większość zdających zauważyła, że 
przyczyną różnicy pI obu aminokwasów jest różna liczba grup funkcyjnych o charakterze kwasowym i 
zasadowym, ale nie wszyscy umieli nazwać je poprawnie (grupę aminową nazywano grupą amonową). 
Nieliczni zdający próbowali wyjaśnić różnicę wartości pI różną budową węglowodorowego szkieletu czą‐
steczek porównywanych aminokwasów. 
 
 
Zdecydowanie najtrudniejszym okazało się zadanie 7. (łatwość 0,13), w którym należało napisać w for-
mie jonowej równania dwóch reakcji z udziałem galu. Reakcje te były opisane we wprowadzeniu do zada-
nia, ponadto przedstawiony był schemat ich przebiegu, w którym podano między innymi wzory jonów 
kompleksowych galu powstających w wyniku tych reakcji. Najczęstszym błędem w zapisie równania reakcji 
galu z mocnym kwasem było pominięcie wody jako reagenta tej reakcji, ponieważ schemat tej przemiany 
uwzględniał powstawanie  uwodnionych  kationów galu(III).  W  przypadku  reakcji  galu z mocną zasadą 
najczęściej pomijano fakt, że jednym z jej produktów jest wodór. 
 
Drugim najtrudniejszym zadaniem było zadanie 32.  (łatwość 0,20)  wymagało  obliczenia  liczby  moli  
jednego  z  reagentów w stanie  równowagi  reakcji  estryfikacji,  gdy dana jest  wartość  stałej  równo-
wagi  tej  reakcji  oraz początkowe  liczby  moli  jej  substratów.  Najczęstszym  błędem  było  pominięcie  
stężenia  wody w wyrażeniu  na  stałą  równowagi,  co  skutkowało  sformułowaniem  błędnego  równa-
nia  będącego podstawą obliczenia szukanej liczby moli, lub pominięcie ostatniego etapu rozwiązania i 
uznanie obliczonej  z  wyrażenia  na  stałą  równowagi  liczby  moli  kwasu  etanowego,  który  przere-
agował, za równą  liczbie  moli  tego  kwasu  pozostałą  w mieszaninie  reakcyjnej  po  ustaleniu  się  
stanu równowagi. 
Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić) 
W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na reakcji metali bloku p z grupy 13 z mocnymi kwasami  z 
uwzględnieniem wody jako reagenta i tworzenie się uwodnionych kationów (III). Z wartości łatwości zada-
nia nr 32 wynika, że należy zwrócić uwagę na zadania dotyczące obliczenia liczby  moli  jednego  z  re-
agentów w stanie  równowagi  reakcji  estryfikacji,  gdy dana jest  wartość  stałej  równowagi  tej  reakcji  
oraz początkowe  liczby  moli  jej  substratów. 
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Fizyka i astronomia 

Fizyka i astronomia / podstawowy Lesław Franus 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 4 31% 43,39 % 

2011 - - 41,91 % 

2012 4 38 % 35,27 % 

2013 15 40,6 % 37,95 % 

2014 4 44% 37 % 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 - 10 1 0 

11 - 14 2 0 

15 - 18 3 0 

19 - 26 4 25 

27 - 36 5 25 

37 - 48 6 0 

49 - 60 7 25 

61 - 72 8 25 

73 - 100 9 0  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 

 

 Nr 
zad. 

 Obszar 
standardów 

  Sprawdzana umiejętność 
Poziom wy-
konania za-
dania (%) 

I LO 

 1. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Obliczanie prędkości względnej 65 100 

 2. 
Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych 
zależności 

82 75 

 3. 
Korzystanie 
z informacji 

 Analizowanie informacji przedstawionych w formie tekstu 59 75 

 4. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisywanie transportu energii w ruchu falowym 73 75 

 5. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Zastosowanie równania Clapeyrona 54 50 

 6. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisywanie wpływu pól na ruch ciał 32 75 

 7. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

Analizowanie zjawiska odbicia światła Zastosowanie równania 
zwierciadła 

31 25 

 8. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisywanie sposobów uzyskiwania światła spolaryzowanego 53 75 

 9. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Analizowanie zjawiska załamania światła 27 50 
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 10. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Zastosowanie prawa rozpadu promieniotwórczego 47 50 

  11. 

Wiadomości 
i rozumienie 
Korzystanie 
z informacji 

 Obliczanie prędkości w ruchu jednostajnie zmiennym Rysowa-
nie wykresu zależności dwóch wielkości Zastosowanie zasad 
dynamiki do opisu zachowania się ciał Analizowanie ruchu ciał 
w układzie nieinercjalnym 

50 69 

 12. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Posługiwanie się pojęciem energii potencjalnej Posługiwanie 
się pojęciami energii kinetycznej i potencjalnej 

48 56 

 
13. 

Wiadomości i ro-
zumienie 

 Opisywanie zjawiska przewodnictwa metali 20 12 

 14. 
Tworzenie informa-
cji Korzystanie z 
informacji 

 Budowanie prostych modeli fizycznych i matematycznych Obli-
czanie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależno-
ści Zastosowanie III prawa Keplera 

20 10 

 15. 
Wiadomości i ro-
zumienie Korzysta-
nie z informacji 

 Opisywanie ruchu drgającego Zastosowanie zasady zachowania 
energii mechanicznej do ruchu prostoliniowego Obliczanie 
wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności 

39 35 

 
16. 

Korzystanie 
z informacji 

Obliczanie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych 
zależności 

33 17 

 17. 
Tworzenie informa-
cji Wiadomości i 
rozumienie 

 Analizowanie opisanych wyników doświadczeń Zastosowanie 
równania stanu gazu doskonałego do wyznaczania parametrów 
gazu 

27 44 

 18. 
Wiadomości i ro-
zumienie Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się pojęciami pozwalającymi na zrozumienie na-
rzędzi pracy współczesnego fizyka Planowanie prostych do-
świadczeń 

37 70 

      19. 
Tworzenie 
informacji 

 Budowanie prostych modeli fizycznych do opisu zjawisk 32 50 

 20. 
 Korzystanie z in-
formacji  Wiado-
mości i rozumienie 

Odczytywanie i analizowanie informacji przedstawionych w 
formie wykresu Selekcjonowanie i ocena informacji Analizowa-
nie informacji podanych w formie wykresu i tekstu Posługiwanie 
się pojęciem zdolności skupiającej 

12 19 

 21. 
Wiadomości i ro-
zumienie 

 Analizowanie reakcji rozszczepienia jąder Zastosowanie zasad 
zachowania ładunku i liczby nukleonów do zapisu reakcji jądro-
wych 

40 34 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
 

        Na  poziomie  podstawowym  najłatwiejszymi  zadaniami  (poziom  wykonania  powyżej  70%)  były zadania zamknięte 
1,2,3,4,6,8 oraz zadanie otwarte 18 Wymagały one odpowiednio obliczania prędkości względnej, zastosowania II zasady dyna-
miki, elementarnej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku, opisywania wpływu pól na ruch ciał oraz sporządzenia wykresu prędko-
ści ciała w zależności od czasu. 
       Pozytywnie należy też ocenić wynik 70% osiągnięty w zadaniu 18,   które   wymagało   wiedzy   przekrojowej   –   dobrania   
metod   doświadczalnych   do   celów doświadczeń. 

 
       Bardzo trudne (poziom wykonania niższy niż 20%) okazały się zadania 14, 2 0 , 1 6  oraz 13. Spośród nich tylko zadanie 14 
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wymagało pogłębionej (choć typowej) analizy fizycznej i zostało zakwalifikowane do obszaru standardów „Tworzenie informa-
cji”. Należało tu zauważyć tożsamość siły  grawitacji  oraz  siły  dośrodkowej,  dokonać  wyboru  wzorów  opisujących  warto-
ści  tych  sił, a następnie  wyprowadzić  wskazaną  zależność.   
W zadaniu tym należało również obliczyć iloraz dwóch wielkości opisanych podanym wzorem.  
         Zasadniczą trudnością, którą zdający musiał pokonać w zadaniu  20  było odczytanie z wykresu dwóch wartości współczyn-
nika załamania, porównanie ich oraz powiązanie z ogniskową soczewki.  Zadanie to wymagało r ó w n i e ż   elementarnej wiedzy 
na temat zdolności skupiającej soczewki.  
Zadanie 16 wymagało umiejętności obliczania wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności.  
W zadaniu 13 trudność zdającym sprawił opis zjawiska przewodnictwa metali.  

 
 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Średni wynik procentowy z egzaminu jest wyższy od wyników z lat ubiegłych i z CKE.  Spadła natomiast liczba zdających maturę na 
poziomie podstawowym. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbi-
ciem na okresu i liczby godzin) 

1.  Kształtować u uczniów umiejętności: 
- dostrzegania   związków   przyczynowo-skutkowych,    
- dokonywania   analizy   zjawisk i procesów fizycznych,  
- krytycznej oceny danych i otrzymanych wyników. 
- czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych lub opisu przebiegu zjawiska, 
 
2.Zapoznanie uczniów  z metodami  doświadczalnymi i praktycznymi  warunkami  przeprowadzania doświadczeń z  fizyki. 

 
3. W nauczaniu fizyki nie polegać tylko na rozwiązywaniu zadań standardowych i powtarzających  się  na  kolejnych  egzami-
nach,  ale  wdrożyć  umiejętności  ogólne,  pozwalające pokonać trudności nietypowe. Zdający nie powinien zaczynać od prób 
dopasowania zadania do zapamiętanego wzorca, ale wnikliwie przeczytać zadanie i – zwłaszcza przy rozwiązywaniu zadań zło-
żonych – zaplanować kolejne etapy rozwiązania. Zgodnie z tym należy dokonać wyboru spośród danych wielkości, elementów 
rysunku lub innych informacji. Napisanie wzorów i wykonanie obliczeń powinno następować dopiero po wykonaniu tych kro-
ków wstępnych.  
 

  4.  Kształtować umiejętności podstawowe, takie jak sprawność rachunkowa, znajomość jednostek oraz 
  wykorzystanie informacji podanej w różnych formach. 

 
5. Ważną umiejętnością, którą należy kształtować, jest umiejętność formułowania merytorycznie poprawnych,  spójnych  i  lo-
gicznych  wypowiedzi.  Błędy  popełniane  przez  zdających  często  nie wynikają z braku wiadomości, ale są konsekwencją 
udzielania odpowiedzi niepełnych lub zbyt ogólnych, nieodpowiadających poleceniom zawartym w zadaniu. 
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Fizyka i astronomia / rozszerzony Lesław Franus 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 7 67% 58,79 % 

2011 12 46 % 46,21 % 

2012 11 30,7 % 41,38 % 

2013 4 39,2 % 47,19 % 

2014 4 52% 49 % 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0 - 10 1 0 

11 - 20 2 0 

21 - 30 3 25 

31 - 40 4 25 

41 - 50 5 0 

51 - 62 6 25 

63 - 73 7 0 

74 - 85 8 25 

86 - 100 9 0  
Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 

 

 Nr 
zad. 

 Obszar standar-
dów 

  Sprawdzana umiejętność 
Poziom wy-
konania za-
dania (%) 

I LO 

 1. 
Korzystanie z informa-
cji Tworzenie informa-
cji 

Obliczanie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych 
zależności  Rysowanie wykresu Interpretowanie informacji 
zapisanej w postaci wykresu 

 71 78  

 2. 

Korzystanie z informa-
cji Tworzenie informa-
cji Wiadomości i rozu-
mienie 

 Uzupełnianie brakujących elementów rysunku Interpreto-
wanie informacji zapisanej w postaci tekstu i schematu Obli-
czanie oporu przewodnika na podstawie danego oporu 
właściwego i wymiarów geometrycznych Zastosowanie 
prawa Ohma Obliczanie wartości siły elektrodynamicznej 
Formułowanie i uzasadnianie opinii i wniosków 

 58  64 

  3. 
Korzystanie z informa-
cji Wiadomości i rozu-
mienie Tworzenie in-
formacji 

 Uzupełnianie brakujących elementów rysunku Opisywanie 
przejścia światła przez siatkę dyfrakcyjną Analizowanie opi-
sanych wyników doświadczeń Opisywanie zjawiska polary-
zacji 

  31  25  

 4. 

Tworzenie informacji 
Korzystanie z informa-
cji Wiadomości i rozu-
mienie 

 Interpretowanie informacji zapisanych w postaci tabeli 
Uzupełnianie brakujących elementów rysunku Zastosowanie 
prawa Ohma Budowanie modeli matematycznych Analizo-
wanie informacji podanych w formie wykresu Obliczanie 
mocy prądu stałego i sprawności przetwarzania energii w 
obwodach prądu stałego 

 63  52 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



73 
 

 5. 
Korzystanie z informa-
cji Wiadomości i rozu-
mienie 

Obliczanie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych 
zależności Zastosowanie zasad zachowania pędu i energii 
Zastosowanie zasad zachowania ładunku i liczby nukleonów 
do zapisu reakcji jądrowych Obliczanie energii w polu elek-
trostatycznym 

 38 30  

 6. 

Korzystanie z informacji 
Wiadomości i rozumie-
nie Tworzenie informa-
cji 

Obliczanie wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych 
zależności Obliczanie okresu drgań wahadła matematyczne-
go Budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu 
zjawisk Analizowanie II prędkości kosmicznej 

 59  66 

  7. 

Wiadomości i rozumie-
nie Tworzenie informa-
cji Korzystanie z infor-
macji Tworzenie infor-
macji 

 Opisywanie zjawiska Dopplera dla fali akustycznej  Formu-
łowanie i uzasadnianie opinii i wniosków Obliczanie wielko-
ści fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności Budo-
wanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk 
Formułowanie i uzasadnianie opinii i wniosków 

  50  50  

 
 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Na poziomie rozszerzonym najłatwiejszymi okazały się zadania  1,2, oraz 6,  których poziom wykonania zawierał się w prze-

dziale 64–78%. Zadania te sprawdzały między innymi umiejętność  
  - Obliczania wielkości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności 
  - Rysowania wykresu 
- Interpretowania informacji zapisanej w postaci wykresu 
  - Uzupełniania brakujących elementów rysunku 
 - Interpretowania informacji zapisanej w postaci tekstu i schematu 
 - Obliczania oporu przewodnika na podstawie danego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych 
 - Zastosowania prawa Ohma 
 - Obliczania wartości siły elektrodynamicznej 
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Trudnymi dla zdających były zadania 3, 5 i 7 o poziomie wykonania od 25% do 50%. 
Zadania te sprawdzały następujące umiejętności: 
  - opisywanie przejścia światła przez siatkę dyfrakcyjną 
  - analizowanie opisanych wyników doświadczeń 
  - opisywanie zjawiska polaryzacji 
  - zastosowanie zasad zachowania pędu i energii 
  - zastosowanie zasad zachowania ładunku i liczby nukleonów do zapisu reakcji jądrowych 
  - obliczanie energii w polu elektrostatycznym 
  - interpretowanie informacji zapisanych w postaci tabeli 
  - uzupełnianie brakujących elementów rysunku 
  - budowanie modeli matematycznych 
  - analizowanie informacji podanych w formie wykresu 
  - obliczanie mocy prądu stałego i sprawności przetwarzania energii w obwodach prądu stałego 
   - wykonywanie złożonych obliczeń i posługiwanie się logarytmami 
   - staranne wykonywanie wykresów i schematów 
   - sprawdzanie lub uzasadnianie  postawionej tezy 
   - ocenianie otrzymanego wyniku obliczeń 
 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
 
Średni wynik procentowy zdających jest wyższy od wyników z lat poprzednich i z CKE. Obniżyła się natomiast liczba 
zdających fizykę na poziomie rozszerzonym.  
Zdający podobnie jak w latach ubiegłych mają nadal problemy z opanowaniem na przykład takich umiejętności jak: 
- działania na jednostkach, 
- posługiwanie się logarytmami 
-analizy zjawiska dyfrakcji i interferencji światła, 
-starannego wykonywania wykresów, schematów i rysunków, 
-oceny i interpretacji wyników obliczeń, 
-wyciągania wniosków i sprawdzania oraz uzasadniania postawionej tezy. 
 
Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbiciem 
na okresu i liczby godzin) 
 
1.  Kształtować u uczniów umiejętności: 
- dostrzegania   związków   przyczynowo-skutkowych,    
- dokonywania   analizy   zjawisk i procesów fizycznych,  
- krytycznej oceny danych i otrzymanych wyników. 
- czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych lub opisu przebiegu zjawiska, 
 
2.Zapoznanie uczniów  z metodami  doświadczalnymi i praktycznymi  warunkami  przeprowadzania doświadczeń z  fizyki. 
 
3. W nauczaniu fizyki nie polegać tylko na rozwiązywaniu zadań standardowych i powtarzających  się  na  kolejnych  egzami-
nach,  ale  wdrożyć  umiejętności  ogólne,  pozwalające pokonać trudności nietypowe. Zdający nie powinien zaczynać od prób 
dopasowania zadania do zapamiętanego wzorca, ale wnikliwie przeczytać zadanie i – zwłaszcza przy rozwiązywaniu zadań złożo-
nych – zaplanować kolejne etapy rozwiązania. Zgodnie z tym należy dokonać wyboru spośród danych wielkości, elementów ry-
sunku lub innych informacji. Napisanie wzorów i wykonanie obliczeń powinno następować dopiero po wykonaniu tych kroków 
wstępnych.  
 
  4.  Kształtować umiejętności podstawowe, takie jak sprawność rachunkowa, znajomość jednostek oraz 
  wykorzystanie informacji podanej w różnych formach. 
 
5. Ważną umiejętnością, którą należy kształtować, jest umiejętność formułowania merytorycznie poprawnych,  spójnych  i  logicz-
nych  wypowiedzi.  Błędy  popełniane  przez  zdających  często  nie wynikają z braku wiadomości, ale są konsekwencją udzielania 
odpowiedzi niepełnych lub zbyt ogólnych, nieodpowiadających poleceniom zawartym w zadaniu. 
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Geografia 

GEOGRAFIA / rozszerzenie Małgorzata Jarema 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 61 50% 48,9% 

2011 65 48% 49,1% 

2012 53 52,3% 52,1% 

2013 48 48% 46,7% 

2014 57  52% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-
wej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0% – 18% 1 0% 
19% – 26% 2 0% 
27% – 32% 3 12% 
 33% – 40%  4 15,6% 
41% – 46% 5 6,2% 
47% – 54%  6 15,6% 
55% – 60 7 18,7% 
61% – 70% 8 21,8% 
71% – 100%  9 9,3% 

 

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
 

Nr 
zad. 

 Obszar stan-
dardów 

  Sprawdzana umiejętność Poziom 
wykonania 
zadania (%) 

LO  Kl.e  (%) 

1. Korzystanie z 
informacji 

Odczytanie informacji geograficznych przedstawionych na 
mapie i fotografii (II 1.1) 

 54 68 

2. Korzystanie z 
informacji 

 Rozpoznanie obiektów przedstawionych na mapie (II 1.2) 
 67 78 

3. Korzystanie z 
informacji 

Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia 
(II 1.3)  84 84 

4. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie mapy przedstawienie charakterystycznych cech 
wskazanego obszaru (II 3.1.a) 

 65 59 

5. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość ukształtowania powierzchni Polski i jej budowy 
geologicznej (I 1.22) 

 45 50 

6. Korzystanie z 
informacji 

 Porównanie obszarów przedstawionych na mapie (II 1.4) 
 70 67 

7. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie mapy wykonanie obliczeń matematyczno- -
astronomicznych (II 1.f.6.b) 

 73 88 

8. Wiadomości i 
rozumienie 

 Znajomość genezy i cech skał (I 2.20) 
 18 14 

9.  Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość przebiegu procesów geologicznych zewnętrznych 
i ich efektów rzeźbotwórczych, z uwzględnieniem przykładów 
z obszaru Polski (I 2.17) 

 28 34 
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10. Wiadomości i 
rozumienie 

 Znajomość ukształtowania powierzchni Polski (I 1.22) 
 38 38 

11a Wiadomości i 
rozumienie 

 Znajomość procesów klimatotwórczych (I 2.27) Na podsta-
wie rysunku oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zda-
rzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 43 42 

11b Korzystanie z 
informacji 

12a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość współzależności między elementami systemu 
przyrodniczego Ziemi (I 2.11) 52 59 

12b 

13. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość wielkich form ukształtowania powierzchni lądów i 
dna oceanów (I 2.21) 

 43 94 

14a Korzystanie z 
informacji 

Sformułowanie prawidłowości na podstawie źródła informa-
cji geograficznej (II 2.b) Wyjaśnienie przestrzennego zróżni-
cowania zasolenia wód morskich i oceanicznych (I 2.32) Wy-
jaśnienie przestrzennego zróżnicowania zasolenia wód mor-
skich i oceanicznych (I 2.32) 

50 54 
14b  Wiadomości i 

rozumienie 

14c 

15. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie źródeł informacji oraz własnej wiedzy opisanie 
i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 

 42 28 

16a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość przebiegu procesów geologicznych zewnętrznych 
i ich efektów rzeźbotwórczych (I 2.17) Przedstawienie współ‐
zależności w systemie człowiek – środowisko przyrodnicze – 
gospodarka (III 1.2) 

33 38 
16b Tworzenie in-

formacji 

17a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość czynników wpływających na rozmieszczenie lud-
ności (I 4.2) 

24 30 
17b 

18 Korzystanie Sformułowanie wniosku na podstawie informacji (II 2.b) 50 56 

19. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość rozmieszczenia głównych języków na świecie (I 3.a.4) 
 25 17 

20a  Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie (I 3b.18) Zna-
jomość wpływu przemysłu na środowisko geograficzne (I 3b.21) 56 67 20b 

21. Tworzenie in-
formacji 

Scharakteryzowanie problemu istniejącego w środowisku geo-
graficznym (III 3.1) 

 70 66 

22. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie źródła informacji oraz własnej wiedzy opisanie i 
wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 

 65 59 

23a  Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość politycznego zróżnicowania współczesnego świata (I 
3.d.1)Znajomość przyrodniczych uwarunkowań rozwoju rolnic-
twa na świecie (I 3.b.6) 

43 42 
23b 

24a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość przyrodniczych i pozaprzyrodniczych uwarunkowań 
rozwoju rolnictwa w Polsce (I 3.b.6) 49 55 

24b 

25. Korzystanie z 
informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji dotyczących chowu 
zwierząt na świecie (II 1.e.4) 

 58 75 

26. Tworzenie in-
formacji 

Ocenianie konsekwencji przemian gospodarczych we współcze-
snym świecie (III 2.4) 

 74 72 

27. Korzystanie z 
informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji dotyczących spożycia 
żywności na świecie (II 1.e.4) 

 76 69 

28. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie źródła informacji oraz własnej wiedzy opisanie i 
wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 

 47 28 

29. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość cech rozwoju społeczno-gospodarczego państw 
i regionów świata (I 3.c.4) 

 72 72 

30. Korzystanie z 
informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji dotyczących 
użytkowania gruntów na świecie (II 1.e.4) 

 42 36 

31. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość uwarunkowań rozwoju rybołówstwa na świecie (I 
3.b.13) 

 27 13 
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32. Tworzenie in-
formacji 

Przewidywanie tendencji zmian w środowisku geograficznym (III 
2.5) 

 65 55 

33. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość zmian znaczenia poszczególnych rodzajów transpor-
tu wraz z rozwojem gospodarczym (I 3.b.27) 

 51 47 

34. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość celów i zasad działania głównych organizacji poza-
rządowych (I 3.d.4)  60 63 

 

 
 

Wnioski z egzaminu.  

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
 

0 50 100 

Odczytanie informacji geograficznych … 

 Rozpoznanie obiektów przedstawionych na … 

Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego … 

Na podstawie mapy przedstawienie … 

Znajomość ukształtowania powierzchni Polski i … 

 Porównanie obszarów przedstawionych na … 

Na podstawie mapy wykonanie obliczeń … 

 Znajomość genezy i cech skał (I 2.20) 

Znajomość przebiegu procesów geologicznych … 

 Znajomość ukształtowania powierzchni Polski (I … 

 Znajomość procesów klimatotwórczych (I 2.27) … 

Znajomość współzależności między elementami … 

Znajomość współzależności między elementami … 

Znajomość wielkich form ukształtowania … 

Sformułowanie prawidłowości na podstawie … 

Na podstawie źródeł informacji oraz własnej … 

Znajomość przebiegu procesów geologicznych … 

Znajomość czynników wpływających na … 

Sformułowanie wniosku na podstawie informacji … 

Znajomość rozmieszczenia głównych języków na … 

Znajomość gałęzi przemysłu w Polsce i na … 

Scharakteryzowanie problemu istniejącego w … 

Na podstawie źródła informacji oraz własnej … 

Znajomość politycznego zróżnicowania … 

Znajomość przyrodniczych i pozaprzyrodniczych … 

Wybranie najistotniejszych informacji … 

Ocenianie konsekwencji przemian … 

Wybranie najistotniejszych informacji … 

Na podstawie źródła informacji oraz własnej … 

Znajomość cech rozwoju społeczno-… 

Wybranie najistotniejszych informacji … 

Znajomość uwarunkowań rozwoju rybołówstwa … 

Przewidywanie tendencji zmian w środowisku … 

Znajomość zmian znaczenia poszczególnych … 

Poziom wykonania 
zadania (%) 
LO Kl.e (%) 
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Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, 
z rozbiciem na okresu i liczby godzin) 
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GEOGRAFIA / rozszerzenie Aleksandra Boroń 
Przedmiot /poziom 

 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014 57  52% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0% – 18% 1 0% 

19% – 26% 2 12% 

27% – 32% 3 0% 
33% – 40% 4 16% 
41% – 46% 5 16% 
47% – 54%  6 28% 

55% – 60 7 4% 

61% – 70% 8 16% 
71% – 100% 9 8%  

Analiza arkusza 
Analiza łatwości poszczególnych zadań i porównanie z łatwością w województwie( dla określonej grupy) na podstawie wyników 
szkoły i tabeli Tabela 5.   Poziom wykonania zadań ( dane z oke) 
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Nr zad. 
 Obszar stan-
dardów 

  Sprawdzana umiejętność 
Poziom 

wykonania 
zadania (%) 

LO  
Kl.a,c,d,f,g 

(%) 

1. 
Korzystanie z 
informacji 

Odczytanie informacji geograficznych przedstawionych na mapie i fotografii (II 
1.1) 

54 44 

2. 
Korzystanie z 
informacji 

 Rozpoznanie obiektów przedstawionych na mapie (II 1.2) 67 68 

3. 
Korzystanie z 
informacji 

Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia (II 1.3) 84 68 

4. 
Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie mapy przedstawienie charakterystycznych cech wskazanego obsza-
ru (II 3.1.a) 

65 66 

5. 
Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość ukształtowania powierzchni Polski i jej budowy geologicznej (I 1.22) 45 64 

6. 
Korzystanie z 
informacji 

 Porównanie obszarów przedstawionych na mapie (II 1.4) 70 66 

7. 
Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie mapy wykonanie obliczeń matematyczno- -astronomicznych (II 
1.f.6.b) 

73 78 

8. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Znajomość genezy i cech skał (I 2.20) 18 8 

9. 
 Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość przebiegu procesów geologicznych zewnętrznych i ich efektów rzeź‐
botwórczych, z uwzględnieniem przykładów z obszaru Polski (I 2.17) 

28 40 

10. 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Znajomość ukształtowania powierzchni Polski (I 1.22) 38 40 

11a 
Wiadomości i 
rozumienie 

 Znajomość procesów klimatotwórczych (I 2.27) 

43 50 

11b 
Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie rysunku oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zja-
wisk i procesów (II 1.f.7) 

12a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość współzależności między elementami systemu przyrodniczego Ziemi (I 
2.11) 

52 40 
12b 

13. 
Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość wielkich form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanów (I 
2.21) 

43 76 

14a 
Korzystanie z 
informacji 

Sformułowanie prawidłowości na podstawie źródła informacji geograficznej (II 
2.b) 

50 47 14b 
 Wiadomości i 
rozumienie 

Wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania zasolenia wód morskich i oceanicz-
nych (I 2.32) 

14c 
Wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania zasolenia wód morskich i oceanicz-
nych (I 2.32) 

15. 
Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie źródeł informacji oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zda-
rzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 

42 28 

16a 
Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość przebiegu procesów geologicznych zewnętrznych i ich efektów rzeź‐
botwórczych (I 2.17) 

33 34 

16b 
Tworzenie 
informacji 

Przedstawienie współzależności w systemie człowiek – środowisko przyrodnicze 
– gospodarka (III 1.2) 

17a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość czynników wpływających na rozmieszczenie ludności (I 4.2) 24 44 
17b 

18a Korzystanie Sformułowanie wniosku na podstawie informacji (II 2.b) 50 50 

18b z informacji    

 19. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość rozmieszczenia głównych języków na świecie (I 3.a.4) 
 25 24 

20a  Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie (I 3b.18) 

56 52  20b Znajomość wpływu przemysłu na środowisko geograficzne (I 3b.21) 
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 21. Tworzenie 
informacji 

Scharakteryzowanie problemu istniejącego w środowisku geograficznym (III 3.1) 
 70 56 

 22. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie źródła informacji oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zda-
rzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 

 65 60 

 23a  Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość politycznego zróżnicowania współczesnego świata (I 3.d.1) 

43 38 
 23b Znajomość przyrodniczych uwarunkowań rozwoju rolnictwa na świecie (I 3.b.6) 

24a Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość przyrodniczych i pozaprzyrodniczych uwarunkowań rozwoju rolnic-
twa w Polsce (I 3.b.6) 49 50 

24b 

 25. Korzystanie z 
informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji dotyczących chowu zwierząt na świecie (II 
1.e.4) 

 58 60 

 26. Tworzenie 
informacji 

Ocenianie konsekwencji przemian gospodarczych we współczesnym świecie (III 
2.4) 

 74 56 

 27. Korzystanie z 
informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji dotyczących spożycia żywności na świecie 
(II 1.e.4) 

 76 68 

 28. Korzystanie z 
informacji 

Na podstawie źródła informacji oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zda-
rzeń, zjawisk i procesów (II 1.f.7) 

 47 32 

 29. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość cech rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów świata (I 
3.c.4) 

 72 64 

 30. Korzystanie z 
informacji 

Wybranie najistotniejszych informacji dotyczących użytkowania gruntów na 
świecie (II 1.e.4) 

 42 36 

 31. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość uwarunkowań rozwoju rybołówstwa na świecie (I 3.b.13) 
 27 36 

 32. Tworzenie 
informacji 

Przewidywanie tendencji zmian w środowisku geograficznym (III 2.5) 
 65 68 

 33. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość zmian znaczenia poszczególnych rodzajów transportu wraz z rozwo-
jem gospodarczym (I 3.b.27) 

 51 48 

 34. Wiadomości i 
rozumienie 

Znajomość celów i zasad działania głównych organizacji pozarządowych (I 3.d.4) 
 60 52 
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ANALIZA WTNIKÓW MATYRY Z GEOGRAFII 2014 R. 
   Maturę z geografii na poziomie rozszerzonym zdawało 57 uczniów, uzyskując średni wynik 50,8% przy 
średniej w CKE  52%. 
     Absolwenci wykazali się małą umiejętnością porównywania obszarów na mapie topograficznej (zad. 6) 
oraz interpretowania i wnioskowania na podstawie materiałów źródłowych (zad. 22, 23, 27, 30). Duży 
problem mieli z nazwaniem  języków urzędowych obowiązujących na obszarze wybranych państw 
(zad.19). Słabiej wypadło zadanie 32, gdzie należało przewidzieć tendencje zmian                    w środowisku 
geograficznym oraz 33 gdzie należało wyjaśnić przyczyny zmian znaczenia usług wraz z rozwojem gospo-
darczym państw. Tegoroczny egzamin maturalny ujawnił również braki wiedzy zdających z zakresu geogra-
fii fizycznej (geologii, i klimatologii). 
    Uczniowie wykazali natomiast dobrą orientację na mapie topograficznej. Wykazali się umiejętnością 
analizowania i interpretowania treści mapy oraz dokonywania obliczeń za jej pomocą (zad. 1, 2, 5, 7). Bar-
dzo dobrze wypadły zadania, w których należało się wykazać znajomością procesów geologicznych (we-
wnętrznych i zewnętrznych) oraz form ukształtowania powierzchni ziemi           (zad. 9, 13, 16). Dobre wy-
niki w zadaniach 24 i 25 dotyczyły uwarunkowań rozwoju rolnictwa, w tym hodowli zwierząt w Polsce i na 
świecie oraz 17 wykazujące znajomość barier osadniczych                     i rozmieszczenia ludności na świecie. 
 
Wnioski do dalszej pracy: 
- zwrócić uwagę na poprawne stosowanie terminologii geograficznej; 
- ćwiczyć formę dłuższych wypowiedzi w zadaniach, gdzie należy opisać zjawiska czy procesy, aby nie sto-
sować skrótów  myślowych; 
- zwracać uwagę na rozumienie i rozróżnianie wniosków, argumentów, zależności, przyczyn                 i 
skutków zachodzących w środowisku i działalności człowieka; 
- podczas rozwiązywania zadań, analizy sprawdzianów i matur zwracać uwagę na czasowniki operacyjne ( 
słowa kluczowe) ponieważ często odpowiedzi świadczą o znajomości tematu ale niezrozumieniu polecenia 
w zadaniu; 
- na lekcjach łączyć teorię z praktyką tzn. wyjaśniając procesy czy zjawiska należy odnosić się do aktual-
nych wydarzeń na świecie (np. konflikty, wydarzenia społeczno gospodarcze, wybuchy wulkanów, tsunami 
itp.); 
- częściej korzystać z różnorodnych materiałów źródłowych ćwicząc porównywanie ,wnioskowanie     i 
prognozowanie; 
- przeprowadzać dodatkowe ćwiczenia sprawdzające znajomość mapy politycznej świata oraz umiejętność 
interpretowania klimatogramów. 
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Informatyka 

Informatyka / poziom podstawowy Joanna Chęć 

Przedmiot /poziom 

Nauczyciel uczący 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 0 - 38,5% 

2011 5 47% 46% 

2012 4 28% 37% 

2013 6 60% 46% 

2014 7 47% 40% 

Wyniki  
Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0% - 8% 1  

9% - 14% 2  

15% - 24% 3  

25% - 34% 4 29 

35% - 44% 5 14 

45% - 52% 6 14 

53% - 62% 7 29 

63% - 70% 8 14 

71% - 100% 9  
 

Nr 
zad. 

Obszar standardów Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
CKE(%) 

Poziom wy-
konania za-
dania szko-

ła(%) 

1. 
Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość podstawowych technik algorytmicznych i 
algorytmów (I.7) 

44 48 

2. 
Korzystanie 
z informacji 

Zastosowanie podstawowych algorytmów 
w rozwiązywaniu problemów informatycznych (II.5) 

46 50 

3. 
Wiadomości 
i rozumienie Korzy-
stanie z informacji 

Znajomość podstawowych pojęć związanych z relacyj-
nymi bazami danych (I.10) 
Znajomość podstawowych technik algorytmicznych i 
algorytmów (I.7) 
Znajomość podstawowej terminologii związanej z sie-
ciami komputerowymi (I.3) 
Posługiwanie się typowymi programami użytkowymi 
(II.1) 
Znajomość reprezentowania wiadomości w kompute-
rze(I.6) 
Wykonywanie obliczeń przy pomocy wbudowanych 
funkcji i formuł (II.1) 

66 61 

4. 
Korzystanie 
z informacji 

Dobranie właściwego programu (użytkowego lub wła-
snoręcznie napisanego) do rozwiązania zadania (II.6) 
Posługiwanie się typowymi programami użytkowymi 
(II.1) 

59 66 

5. 
Tworzenie informa-
cji 
Korzystanie 

Sformułowanie informatycznego rozwiązania proble-
mu przez dobór algorytmu i zaimplementowanie w 
wybranym języku programowania (III.2) 

4 0 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



85 
 

 

z informacji Wykorzystanie wybranego środowiska programistycz-
nego do zapisania, uruchomienia i testowania progra-
mu (II.2) 

6. 

Tworzenie informa-
cji 
Korzystanie 
z informacji 

Zaprojektowanie bazy danych i wykorzystanie do jej 
realizacji systemu bazy danych (III.3) 
Zastosowanie metod wyszukiwania i przetwarzania 
informacji w relacyjnych bazach danych (II.4) 

48 64 

Analiza arkusza 
Porównanie poziomu wykonania zadań 

 

 
 
 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Największe kłopoty uczniowie jak co roku mają z tworzeniem algorytmu i zaimplementowaniem go w wybranym języku progra-
mowania 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Wyniki podobne jak w latach poprzednich: największą trudność sprawiło zadanie z zakresu algorytmiki i programowania; najlepiej 
wypadło zadanie z bazą danych. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie ta-
beli, z rozbiciem na okresu i liczby godzin) 
W poprzednim roku został zmodyfikowany rozkład materiału aby zadania takiego typu, które idą najgorzej pojawiły się wcześniej. 
Pomimo większej ilości ćwiczeń przeznaczonych na podobne zadania na lekcjach ciągle zadania z zakresu algorytmiki i programo-
wania nie idą uczniom dobrze.  

 
  

0 10 20 30 40 50 60 70 

Znajomość podstawowych technik 
algorytmicznych i algorytmów (I.7) 

Zastosowanie podstawowych algorytmów 
w rozwiązywaniu problemów … 

Znajomość pojęć i typowych 
programów(I.10,I.7, I.3, II.1, I.6) 

Dobranie właściwego programu 
(użytkowego lub własnoręcznie … 

Dobór algorytmu i zaimplementowanie w 
wybranym języku programowania (III.2, … 

Zaprojektowanie bazy danych i 
wykorzystanie do jej realizacji systemu … 

szkoła 

CKE 
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Informatyka / poziom rozszerzony Joanna Chęć 
Przedmiot /poziom 

Nauczyciel uczący 
 

Dane ogólne 
Matura Liczba zdających  

 
średni wynik w szkole Średni wynik w CKE 

2010 2 45% 47% 

2011 2 66% 56% 

2012 6 48% 56% 

2013 3 50% 56% 

2014 3 51% 52% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 
 (tabela i wykres) 
 

Wynik  [%] wg 
skali staninowej  

Stanin Procent zdających którzy 
uzyskali wyniki w poszcze-

gólnych przedziałach 

0% - 8% 1  

9% - 16% 2  

17% - 28% 3  

29% - 40% 4 33 

41% - 56% 5 33 

57% - 72% 6 33 

73% - 86% 7  

87% - 96% 8  

97% - 100% 9  
 

Analiza arkusza 
Porównanie poziomu wykonania zadań 
 

Nr 
zad. 

Obszar standar-
dów 

Sprawdzana umiejętność CKE(%) 
szko-
ła(%) 

1. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość podstawowych technik algorytmicznych i algo-
rytmów (I.4) 

57 50 

2. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość podstawowych technik algorytmicznych i algo-
rytmów (I.4) 

51 50 

3. Wiadomości 
i rozumienie 

Znajomość podstawowych technik algorytmicznych i algo-
rytmów (I.4) 

63 72 

4. Korzystanie 
z informacji 

Dobranie właściwego programu (użytkowego lub własno-
ręcznie napisanego) do rozwiązania zadania (II.6) Posługi-
wanie się typowymi programami użytkowymi (II.1) 

50 67 

5. Tworzenie informa-
cji 
Korzystanie 
z informacji 

Znajomość podstawowych technik algorytmicz-
nych i algorytmów (I.4) 
Sformułowanie informatycznego rozwiązania problemu 
przez dobór algorytmu i zaimplementowanie w wybranym 
języku programowania (III.2) 

36 7 

6. Tworzenie informa-
cji 
Korzystanie 
z informacji 

Analiza problemu i zbioru danych, którego rozwiązanie 
wymaga zaprojektowania i utworzenia relacyjnej bazy 
danych z uwzględnieniem zawartych informacji (III.3) 
Wyszukiwanie informacji w bazie danych stosując różne 
techniki oraz zastosowanie metod optymalizujących wy-
szukiwanie (II.1) 

53 67 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mięli kłopoty) 
Największe kłopoty uczniowie jak co roku mają z tworzeniem algorytmu i zaimplementowaniem go w wybranym języku progra-
mowania. 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Wyniki podobne jak w latach poprzednich: największą trudność sprawiło zadanie z zakresu algorytmiki i programowania; najlepiej 
wypadło zadanie z bazą danych. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie ta-
beli, z rozbiciem na okresu i liczby godzin) 
W poprzednim roku został zmodyfikowany rozkład materiału aby zadania takiego typu, które idą najgorzej pojawiły się wcześniej. 
Pomimo większej ilości ćwiczeń przeznaczonych na podobne zadania na lekcjach ciągle zadania z zakresu algorytmiki i programo-
wania nie idą uczniom dobrze. W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na większą samodzielność wykonywanych zadań oraz zada-
wanie więcej zadań domowych. 
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Znajomość podstawowych technik 
algorytmicznych i algorytmów (I.7) 

Znajomość podstawowych technik 
algorytmicznych i algorytmów (I.7) 

Znajomość podstawowych technik 
algorytmicznych i algorytmów (I.7) 

Dobranie właściwego programu 
(użytkowego lub własnoręcznie … 

Dobór algorytmu i zaimplementowanie w 
wybranym języku programowania (III.2, … 

Zaprojektowanie bazy danych i 
wykorzystanie do jej realizacji systemu … 

szkoła 

CKE 
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JĘZYK ANGIELSKI  /Cała szkoła POZIOM PODSTAWOWY 

Przedmiot /poziom 
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  
 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 89% 64% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej 

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0 

22-30 2 0,53 

31-45 3 3,17 

46-64 4 12,70 

65-82 5 26,46 

83-92 6 26,46 

93-97 7 15,87 

98-99 8 7,94 

100 9 6,88 

 

  Liczba uczniu w poszczególnych staninach  

Wynik  [%] 
wg skali 

staninowej 
Stanin a b c d e f g 

Razem 

0-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

22-30 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

31-45 3 0 0 0 0 2 0 4 6 

46-64 4 0 4 2 0 9 5 4 24 

65-82 5 7 5 11 5 9 9 4 50 

83-92 6 6 8 13 8 6 3 6 50 

93-97 7 7 6 3 6 3 3 2 30 

98-99 8 2 1 1 6 3 2 0 15 

100-100 9 5 3 0 1 2 1 1 13 

RAZEM 27 27 30 26 34 24 21 189 
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Analiza arkusza 

 

 

Obszar 
stan-

dardów 

Nu-
mer 

zada-
nia 

Standard 
 

Zdający: 
lo (%) 

woj. 
(%) A B C D E F G 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, 
określa główną myśl tekstu  79 70 89 85 79 87 71 73 70 

2 określa główną myśl tekstu  79 66 95 84 73 97 71 65 68 

3 selekcjonuje informacje, określa kontekst sytu-
acyjny  69 58 75 73 66 75 62 64 66 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

ek
st

u
 

cz
yt

an
e

go
 

4 określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
85 65 95 86 89 96 76 76 75 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 75 91 86 78 90 85 74 77 

6 selekcjonuje informacje,  określa główną myśl 
tekstu 76 58 85 78 77 89 69 68 61 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a 

7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia infor-
macji, wyjaśnień, pozwoleń, poprawnie stosuje 
środki leksykalno- gramatyczne, adekwatnie do 
ich funkcji  

90 68 94 93 95 98 85 87 77 

8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia infor-
macji, wyjaśnień, pozwoleń, wypowiada się w 
określonej formie z zachowaniem podanego limitu 
słów, zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające formułowanie wypo-
wiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- gra-
matyczne, adekwatnie do ich funkcji 

89 64 95 89 95 91 84 83 82 
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Wnioski ogólne: 
Uczniowie klas trzecich uzyskali dobre wyniki na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym – średni wynik szkoły jest o 12,8% wyższy od średniego wyniku OKE. 
Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej długiej i krót-
kiej. Równie dobrze uczniowie rozwiązali zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, zwłaszcza doborem poszczególnych 
informacji. Maturzyści prawidłowo  wypełnili zadania  na rozumienie tekstu słuchanego, uzyskawszy wyniki wyższe niż średnia 
OKE . 
 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
Dzięki zwiększonej ilości ćwiczeń sprawdzających zrozumienie głównej idei teksu czytanego i słuchanego uczniowie osiągnęli wyż‐
sze wyniki od wyników matury z roku poprzedniego. 

Założenia do dalszej pracy.  
W bieżącym roku szkolnym należy: 
wykorzystując ubiegłoroczne doświadczenie nadal przeprowadzać regularne ćwiczenia w zakresie konstruowania własnych wy-
powiedzi pisemnych 
Zwiększenie ilości zadań w zakresie zrozumienia ze słuchu  i rozpoznania kontekstu sytuacyjnego po uprzednim zapoznaniu się z 
charakterystycznymi zwrotami  i słownictwem.  
kontynuować regularne sprawdzanie znajomości słownictwa z poszczególnych partii materiału według katalogu tematów matu-
ralnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym; ograniczyć ćwiczenia przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego do II 
semestru; w I semestrze skupić się na kształtowaniu umiejętności potrzebnych do rozwiązywania arkuszy maturalnych. 
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JĘZYK ANGIELSKI 3a  / poziom podstawowy /E.Sawka A.Brewka 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0,0% 
22-30 2 0,0% 
31-45 3 0,0% 
46-64 4 0,0% 
65-82 5 25,9% 
83-92 6 22,2% 
93-97 7 25,9% 
98-99 8 7,4% 
100 9 18,5% 

 

Analiza arkusza 
 

Obszar standar-
dów 

Numer 
zadania 

Standard  Zdający: szkoła (%) A 

 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, określa główną myśl 
tekstu  79 89 

2 określa główną myśl tekstu  79 95 

3 selekcjonuje informacje, określa kontekst sytuacyjny  
69 75 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

ek
st

u
 

cz
yt

an
e

go
 

4 określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
85 95 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 91 

6 selekcjonuje informacje, określa główną myśl tekstu 
76 85 

W
yp

o
w

ie
d

ź 
p

is
e

m
n

a 7 
uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwo-
leń, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji  90 94 

8 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwo-
leń, wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu 
słów, zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formu-
łowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji 89 95 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
 
Średni wynik grupy 90,35% jest o 21,35% wyższy od wyniku w CKE, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z  wszystkimi zada-
niami (osiągnęli wyniki wyższe niż 80%). Prawie perfekcyjnie wypadły zadania  sprawdzające umiejętność konstruowania wypo-
wiedzi pisemnych. Należy również podkreślić, że grupa bardzo dobrze poradziła sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność 
rozumienia ze słuchu, które do tej pory sprawiały maturzystom największe kłopoty. 
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JĘZYK ANGIELSKI  3b /poziom podstawowy/  Ewa Sawka  A.Kostka 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0,0% 
22-30 2 0,0% 
31-45 3 0,0% 
46-64 4 14,8% 
65-82 5 18,5% 
83-92 6 29,6% 
93-97 7 22,2% 
98-99 8 3,7% 
100 9 11,1% 

 

Analiza arkusza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar standar-
dów 

Numer 
zadania 

Standard  Zdający: 
Poziom wy-

konania 
zadania (%) 

B 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, określa główną 
myśl tekstu  

79 85 

2 określa główną myśl tekstu  79 84 

3 selekcjonuje informacje, określa kontekst sytuacyjny  69 73 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części tekstu 85 86 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 86 

6 selekcjonuje informacje,  określa główną myśl tekstu 76 78 

W
yp

o
w

ie
d

ź 
p

is
e

m
n

a 

7 
uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, 
wyjaśnień, pozwoleń, poprawnie stosuje środki leksykal-
no- gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji  

90 93 

8 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń, wypowiada się w określonej formie z zachowaniem 
podanego limitu słów, zna proste struktury leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki 
leksykalno- gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji 

89 89 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
Zdający osiągnęli bardzo dobry wynik procentowy z poszczególnych umiejętności językowych. Zostało to osiągnięte dzięki podzia-
łowi klasy na grupę mniej i bardziej zaawansowaną, co pozwoliło na zindywidualizowanie procesu nauczania. Największe trudno-
ści uczniowie mieli z zadaniem ze zrozumienia ze słuchu  i rozpoznania kontekstu sytuacyjnego.   

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Dzięki zwiększonej ilości ćwiczeń sprawdzających zrozumienie głównej idei teksu czytanego i słuchanego uczniowie osiągnęli wyż‐
sze wyniki od wyników matury z roku poprzedniego. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbi-
ciem na okresu i liczby godzin) 
Zwiększenie ilości zadań w zakresie zrozumienia ze słuchu  i rozpoznania kontekstu sytuacyjnego po uprzednim zapoznaniu się z 
charakterystycznymi zwrotami  i słownictwem. Kontynuacja podziału na grupy według zaawansowania językowego uczniów.  
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JĘZYK ANGIELSKI 3c gr I/ poziom podstawowy / Alicja Nastał  
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  

 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 81,8% 69% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0 

22-30 2 0 

31-45 3 0 

46-64 4 5,55 

65-82 5 38,9 

83-92 6 50 

93-97 7 0 

98-99 8 5,55 

100 9 0 

 

Analiza arkusza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar 
standardów 

Numer 
zadania 

Standard 
 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 
zadania (%) 

Klasa C (gr. 1) 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, okre-
śla główną myśl tekstu  79 77,8 

2 określa główną myśl tekstu  79 64,4 

3 selekcjonuje informacje, określa kontekst sytuacyjny  
69 63,4 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części 
tekstu 85 86,6 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 79,7 

6 selekcjonuje informacje,  

określa główną myśl tekstu 76 80,1 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a

 

7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, 
wyjaśnień, pozwoleń, poprawnie stosuje środki leksykal-
no- gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji   

90 94,4 

8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, 
wyjaśnień, pozwoleń, wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów, zna proste struktu-
ry leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- grama-
tyczne, adekwatnie do ich funkcji 

89 96,1 
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Wnioski z egzaminu.  
 
Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami maturalnymi, uzyskując średni wynik 82% z całości egzaminu (w porównaniu 
z średnim wynikiem 69% w CKE).  
Najwięcej trudności tej grupie maturzystów sprawiło zadanie nr 2 w części rozumienia tekstu słuchanego, w którym należało 
określić główną myśl tekstu. Tylko w tym zadaniu uczniowie uzyskali nieznacznie słabszy wynik od średniego wyniku w wojewódz-
twie. Umiarkowanie trudne okazało się zadanie nr 3 (rozumienie tekstu słuchanego), które sprawdzało umiejętność selekcjono-
wania informacji oraz określania kontekstu sytuacyjnego. Jednak w tym przypadku uczniowie poradzili sobie lepiej niż uczniowie 
w województwie. Łatwe okazało się pierwsze z zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, gdzie należało stwier-
dzić, czy tekst zawiera określone informacje, a także określić główną myśl tekstu. Z łatwością maturzyści rozwiązali wszystkie 
zadania związane z rozumieniem tekstu czytanego. Najlepiej wypadła umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych. W obydwu 
zadaniach maturzyści uzyskali bardzo wysokie wyniki (94,4% i 96,1%).   

 

 
Porównanie z wynikami z lat poprzednich. 
 
Prezentowane wyniki są w znacznej mierze zbliżone do wyników uczniów z lat poprzednich. 
  

 
Założenia do dalszej pracy.  
 
Należy kontynuować dotychczasowe działania, ze szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji zadań na rozwijanie umiejętności 
rozumienia tekstu słuchanego – określania głównej myśli tekstu, selekcjonowania informacji oraz określania kontekstu sytuacyj-
nego. Z uwagi na fakt, że od roku szkolnego 2014/2015 maturzyści będą sprawdzani nie tylko pod kątem dotychczasowych umie-
jętności, ale również pod kątem znajomości środków językowych, należy również ćwiczyć te umiejętności. Utrzymane zostaną 
również próbne egzaminy maturalne przeprowadzane raz w miesiącu w prowadzonych przeze mnie klasach maturalnych.     
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JĘZYK ANGIELSKI 3c gr II/ poziom podstawowy / Igor Bryś 
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  

 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 81,8% 69% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0 

22-30 2 0 

31-45 3 0 

46-64 4 8,3 

65-82 5 33,3 

83-92 6 33,3 

93-97 7 25 

98-99 8 0 

100 9 0 

 

Analiza arkusza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar 
standardów 

Numer 
zadania 

Standard 
 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 
zadania (%) 

Klasa C (gr. 2) 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, określa 
główną myśl tekstu  79 81,7 

2 określa główną myśl tekstu  79 86,7 

3 selekcjonuje informacje, 

określa kontekst sytuacyjny  69 70 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części 
tekstu 85 92,8 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 76,4 

6 selekcjonuje informacje,  

określa główną myśl tekstu 76 72,6 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a

 

7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wy-
jaśnień, pozwoleń, poprawnie stosuje środki leksykalno- 
gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji  

90 96 

8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wy-
jaśnień, pozwoleń, wypowiada się w określonej formie 
z zachowaniem podanego limitu słów, zna proste struktury 
leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wy-
powiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatycz-
ne, adekwatnie do ich funkcji 

89 93,3 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
Jak wynika z zestawienia uczniowie poradzili sobie w stopniu zadowalającym, a nawet bardzo dobrym z wypowiedzią pisemną. W 
przypadku rozumienia ze słuchu wynik jest równie zadowalający. Zauważa się jednak lekkie osłabienie zdolności selekcji informa-
cji i określenia kontekstu sytuacyjnego. Co do rozumienia tekstu czytanego wyniki są również zadowalające. Należy jedynie zwró‐

cić uwagę na pracę nad określeniem głównej myśli tekstu. 
 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Porównując z latami poprzednimi brak wniosków, które wskazywałyby  na pogorszenie wiedzy uczniów. 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić uwagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbi-
ciem na okresu i liczby godzin) 
W przypadku kolejnych roczników należy w miarę możliwości poświęcić więcej czasu na analizę tekstu  czytanego oraz pracę roz-
wijającą umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu.  
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JĘZYK ANGIELSKI 3d / poziom podstawowy / Renata Żaczek  
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  

 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 81,8% 69% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0 

22-30 2 0 

31-45 3 0 

46-64 4 0 

65-82 5 0,2 

83-92 6 0,3 

93-97 7 0,2 

98-99 8 0,3 

100 9 0 

 

Analiza arkusza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar 
standardów 

Numer 
zadania 

Standard 
 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 
zadania (%) 

D grupa 2 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, określa główną 
myśl tekstu  79 

92 

2 określa główną myśl tekstu  79 96 

3 selekcjonuje informacje, 

określa kontekst sytuacyjny  69 
76 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
85 

94 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 88 

6 selekcjonuje informacje,  określa główną myśl tekstu 
76 

88 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a

 

7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, ade-
kwatnie do ich funkcji  

90 

94 

8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, 
pozwoleń, wypowiada się w określonej formie z zachowaniem 
podanego limitu słów, zna proste struktury leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające formułowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki 
leksykalno- gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji 

89 

93 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
 
Klasa 3d uzyskała wyniki znacznie wyższe w porównaniu ze średnimi wynikami w województwie w każdym zadaniu. Najtrudniej-
sze okazało się zadanie 3 – rozumienie tekstu słuchanego z selekcjonowaniem informacji i rozpoznawaniem kontekstu sytuacyj-
nego. 

 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
 
Wyniki tej klasy są zdecydowanie wyższe od wyników lat poprzednich i widać efekty ćwiczeń form pisemnych – regularnych co-
miesięcznych prac maturalnych założonych w ostatnich latach 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbiciem 
na okresu i liczby godzin) 
 
-ćwiczyć wszystkie umiejętności maturalne, 
- przeprowadzać ćwiczenia form maturalnych pisemnych 
- regularnie przeprowadzać testy maturalne ćwiczeniowe 
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JĘZYK ANGIELSKI   3e/ poziom podstawowy / Igor Bryś 
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  

 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 81,8% 69% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 O 

22-30 2 O 

31-45 3 10,5 

46-64 4 21,1 

65-82 5 26,3 

83-92 6 10,5 

93-97 7 10,5 

98-99 8 15,8 

100 9 5,3 

 

Analiza arkusza 
 

Obszar 
standardów 

Numer 
zadania 

Standard 
 

Zdający: 

Poziom 
wykonania 
zadania (%) 

Klasa E (gr. 2) 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, 
określa główną myśl tekstu  79 79 

2 określa główną myśl tekstu  79 68,4 

3 selekcjonuje informacje, 

określa kontekst sytuacyjny  69 61 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części 
tekstu 85 77,4 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 88,7 

6 selekcjonuje informacje,  określa główną myśl 
tekstu 76 72,1 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a

 7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia 
informacji, wyjaśnień, pozwoleń, 

poprawnie stosuje środki leksykalno- 
gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji  

90 83,2 
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8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia 
informacji, wyjaśnień, pozwoleń, wypowiada się w 
określonej formie z zachowaniem podanego limitu 
słów, zna proste struktury leksykalno-
gramatyczne umożliwiające formułowanie wypo-
wiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- gra-
matyczne, adekwatnie do ich funkcji 

89 82,1 

 
 

 
 
Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
 
Jak wynika z zestawienia uczniowie poradzili sobie w stopniu zadowalającym, a nawet bardzo dobrym z wypowiedzią pisemną. W 
przypadku rozumienia ze słuchu wynik jest równie zadowalający. Zauważa się jednak lekkie osłabienie zdolności selekcji informa-
cji i określenia kontekstu sytuacyjnego. Co do rozumienia tekstu czytanego wyniki są również zadowalające. Należy jedynie zwró‐

cić uwagę na pracę nad określeniem głównej myśli tekstu. 
 

 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
Porównując z latami poprzednimi brak wniosków, które wskazywałyby  na pogorszenie wiedzy uczniów. 
 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić uwagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbi-
ciem na okresu i liczby godzin) 
W przypadku kolejnych roczników należy w miarę możliwości poświęcić więcej czasu na analizę tekstu  czytanego oraz pracę roz-
wijającą umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu.  

 

 
  

0 20 40 60 80 100 

Zadanie 8 

Zadanie 7 

Zadanie 6 

Zadanie 5 

Zadanie 4 

Zadanie 3 

Zadanie 2 

Zadanie 1 

województwo 

Klasa E 



107 
 

 



108 
 

JĘZYK ANGIELSKI 3f / poziom podstawowy / Renata Żaczek 
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  

 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 81,8% 69% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0 

22-30 2 0,04 

31-45 3 0 

46-64 4 0,2 

65-82 5 0,37 

83-92 6 0,12 

93-97 7 0,12 

98-99 8 0,08 

100 9 0,04 

 

Analiza arkusza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar 
standardów 

Numer 
zadania 

Standard 
 

Zdający: 

Poziom 
wyko-
nania 

zadania 
(%) 

F 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, określa główną myśl 
tekstu  79 73 

2 określa główną myśl tekstu  79 65 

3 selekcjonuje informacje, określa kontekst sytuacyjny  
69 64 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części tekstu 
85 76 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 74 

6 selekcjonuje informacje,  określa główną myśl tekstu 
76 68 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a

 

7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwo-
leń, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, adekwatnie do ich 
funkcji  

90 87 

8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwo-
leń, wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu 
słów, zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formu-
łowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji 

89 83 
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Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 
  
Uczniowie uzyskali wyniki wyższe od średnich wyników dla województwa. Najłatwiejsze okazało się tworzenie wypowiedzi pisem-
nej – KTU i DTU, najtrudniejsze zadanie 2- rozumienie tekstu słuchanego i zadanie 5 – rozumienie tekstu czytanego.  

 

Porównanie z wynikami z lat poprzednich  
 
Zdecydowanie lepsze wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym w zakresie wypowiedzi pisemnych 

Założenia do dalszej pracy 
-ćwiczyć umiejętności maturalne, 
- prowadzić ćwiczenia form pisemnych 
- regularnie przeprowadzać ćwiczeniowe testy maturalne  
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JĘZYK ANGIELSKI 3g / poziom podstawowy/ Monika Szczepek  
 

Dane ogólne 

Matu-
ra 

Liczba zdają‐
cych  

 

średni wynik w 
szkole 

Średni wynik w 
CKE 

2010 178 74% 62,35% 

2011 188 82% 69,69% 

2012 203 78,2% 68% 

2013 167 82,8% 68% 

2014 189 81,8% 69% 
 

Wyniki  

Rozkład wyników zdających na skali staninowej 

 

Wynik  [%] wg 
skali stanino-

wej  

Stanin Procent zdających 
którzy uzyskali wyniki 

w poszczególnych 
przedziałach 

0-21 1 0 

22-30 2 0 

31-45 3 19,04 

46-64 4 19,04 

65-82 5 14,28 

83-92 6 33,33 

93-97 7 9,52 

98-99 8 0 

100 9 4,76 

 

Analiza arkusza 
 

 
 
 

 
 

Obszar 
standardów 

Numer 
zadania 

Standard 
 

Zdający: 

Poziom 
wykona-

nia 
zadania 

(%) 

G 

R
o

zu
m

ie
n

ie
   

   
   

   
   

  

ze
 s

łu
ch

u
 

1 
 

stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, określa główną myśl 
tekstu  79 

70 

2 określa główną myśl tekstu  79 68 

3 selekcjonuje informacje, 

określa kontekst sytuacyjny  69 
66 

R
o

zu
m

ie
n

ie
  t

e
k-

st
u

 c
zy

ta
n

e
go

 4 określa główną myśl poszczególnych części 
tekstu 85 

75 

5 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje 83 77 

6 selekcjonuje informacje,  określa główną myśl tekstu 
76 

61 

W
yp

o
w

ie
d

ź 

p
is

e
m

n
a

 

7 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwo-
leń, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, adekwatnie do 
ich funkcji  

90 
77 

8 uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawia informacji, wyjaśnień, pozwo-
leń, wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu 
słów, zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formu-
łowanie wypowiedzi, poprawnie stosuje środki leksykalno- gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji 

89 

82 

Wnioski z egzaminu. ( z czym uczniowie dali sobie radę, z czym mieli kłopoty) 

 Zadania z rozumienia ze słuchu okazały się być umiarkowanie trudne. Jednak, współczynnik łatwości tych zadań dla 
uczniów klasy G znajduje się na granicy  zadań umiarkowanie trudnych i łatwych.  Współczynniki łatwości dla poszczegó l-
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nych zadań: Zad. 1: 0,69; Zad.2: 0,67; Z.3: 0,65. 

 2 z 3 zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego okazały się być łatwe, 1 zadanie umiarkowanie trudne.  Współ‐
czynniki łatwości dla poszczególnych zadań: Zad. 4: 0,74; Zad.5: 0,76; Zad. 6: 0,61. 

 Zadania z obszaru „Wypowiedź pisemna” okazały się być łatwe. Współczynniki łatwości dla poszczególnych zadań: Zad.7: 
0,77; Zad.8: 0,81.  

Porównanie z wynikami z lat poprzednich ( czy pojawiło się to samo, czy coś innego) 
 

Założenia do dalszej pracy. ( na co zwrócić wagę, w jaki sposób to zrobić. Może być to przedstawione w formie tabeli, z rozbiciem 
na okresu i liczby godzin) 
 

 Więcej zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, 

 Walczyć o podział na grupy nawet w klasach liczących mniej niż 25 osób. Ogromne dysproporcje w poziomie zaawanso-
wanie w języku na początku klasy I utrudniły prace a jednocześnie były krzywdzące dla uczniów – trudno jest uśrednić 
poziom realizowanego materiału . W konsekwencji, uczeń dobry się uwstecznia, a słaby demotywuje do dalszej pracy.  
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Język niemiecki 
Przystąpiły do matury podstawowej z jez. niem.3 osoby- 100% zdało. 
Średni wynik:  w szkole-96,5%    w kraju-68%  w województwie- 67% 

 Nr zadania 
Standard 
Zdający: 

I LO OKE (%) 
R

o
zu

m
ie

n
ie

 z
e 

sł
u

ch
u

 

1.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera określoneinfor-
macje (II. 1 c) 

93 

74 
1.2. 70 
1.3. 65 
1.4. 76 
1.5. 72 
2.1. 

określa główną myśl tekstu (II. 1 a) 100 

66 
2.2. 83 
2.3. 59 
2.4. 58 
2.5. 45 
3.1. 

selekcjonuje informacje (II. 1 d) 100 

61 
3.2. 56 
3.3. 69 
3.4. 63 
3.5. 75 

R
o

zu
m

ie
n

ie
 t

ek
st

u
 c

zy
ta

n
e

go
 

4.1. 

określa główną myśl poszczególnych częścitek-
stu (II. 2 b) 

100 

67 
4.2. 93 
4.3. 80 
4.4. 71 
4.5. 79 
4.6. 86 
4.7. 72 
5.1. 

selekcjonuje informacje (II. 2 d) 
90 

69 
5.2. 51 
5.3. 49 
5.4. 62 
5.5. 57 
5.6. 52 
5.7. określa główną myśl tekstu (II. 2 a) 52 
6.1. 

stwierdza, czy tekst zawiera określoneinfor-
macje (II. 2 c) 100 

79 
6.2. 80 
6.3. 76 
6.4. 54 
6.5. 64 
6.6. określa główną myśl tekstu (II. 2 a) 63 

W
yp

o
w

ie
d

ź 
p

is
e

m
n

a 

Zadanie 7  

inf.1. uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawiain-
formacji, wyjaśnień, pozwoleń (IV. 2 b) 

100 

92 

inf.2. 88 

inf.3. 
 

94 

inf.4. 87 
poprawnośćję‐

zykowa 
poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne,adekwatnie do ich funkcji (III. 2 
e) 

51 

Zadanie 8  
inf.1. 

uzyskuje, udziela, przekazuje lub odmawiain-
formacji, wyjaśnień, pozwoleń (IV. 2 b) 

90 

72 
inf.2. 69 
inf.3. 77 
inf.4. 71 

forma 
wypowiada się w określonej formie z zacho-

waniempodanego limitu słów(III. 2 f) 74 

bogactwojęzy-
kowe 

zna proste struktury leksykalno-
gramatyczneumożliwiające formułowanie wy-

powiedzi (I. 1) 

53 

poprawność 
językowa 

poprawnie stosuje środki leksykalno-
gramatyczne,adekwatnie do ich funkcji(III. 2 e) 25 
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OPIS 
Wyniki plasują się w staninie 8. (bardzo wysoki), który w tym roku wynosił  od 95% do 98%. 

7% zdających w kraju ma wynik w tym staninie.  
1 osoba(Faciszewski.P) zdawał maturę w części obowiązkowej i popełnił jeden błąd 

( nie przekazał 1 informacji w liście) i otrzymał  98%. 
2 osoby z  kl.IIId zdawały w części nieobowiązkowej i uzyskały 96%. 

Najsłabiej  wypadło u nich ćwiczenie 5 (86%) z czytania ze zrozumieniem, ale tak  było również w skali 
całego kraju. 
Wynik matury w roku 2014 (96,5%) jest dużo lepszy niż w wynik matury podstawowej w roku poprzednim, 
gdy średni wynik wyniósł 70 %. 
 
Wnioski:  

Ze względu na fakt bardzo małej liczby zdających wyniki matury nie są reprezentatywne i trudno z 
nich wyciągać wnioski do dalszej pracy. 
Wniosek wdrażany z zeszłorocznej matury, aby więcej uwagi poświęcić umiejętności określania intencji 
wypowiedzi nie pojawia się w tym roku. 
Natomiast po tegorocznej maturze można sformułować wniosek jeszcze większej precyzji przekazywania 
informacji w pisaniu. 

Poza tym wyniki matury są bardzo dobre i należy kontynuować dotychczasowy styl pracy.  
Chciałam również podkreślić, że w przypadku indywidualnego toku nauczania moje metody przygotowa-
nia ucznia niepełnosprawnego do matury i rezygnacji z nauczyciela wspomagającego na rzecz  pisania na 
komputerze okazały się trafne i przyczyniły się do sukcesu P.Faciszewskiego. 
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Język rosyjski 
Analiza wyników matury z języka rosyjskiego. 
Egzamin zdawało 6 osób – wszystkie na poziomie podstawowym jako przedmiot dodatkowy. 
Uzyskane wyniki procentowe przedstawiają się następująco: 
Malec Gabriela – 94% ( stanin 8 ) 
Kij Oliwia – 88% ( stanin 7) 
Gierlach Sebastian – 86% ( stanin 7) 
Mikoś Faustyna – 68%  (stanin 6) 
Wójcik Anna – 56% (stanin5) 
Ścibor Dominika – 55% (stanin 5) 
Na uwagę zasługuje wynik  Gabrieli Malec, która w całym arkuszu maturalnym straciła tylko 3punkty (na 
możliwych 50pkt uzyskała 47). 
Średnia uzyskanych wyników wynosi 76,4%, przy średniej krajowej – 60% i średniej na Podkarpaciu – 54%. 
Oznacza to, że średnia powyższych uczniów jest wyższa o 14,6% od krajowej i o 20,6% od podkarpackiej. 
Myślę, ze wynik mówi sam za siebie. 
Najsłabiej spośród zadań wypadło zadanie nr 2, polegające na dopasowaniu nagłówków do wysłuchanych 
porad dotyczących zawierania znajomości. Za to zadanie żadna z osób nie uzyskała maksymalnej liczby 
punktów (5pkt) – trzy osoby uzyskały po 3pkt, dwie po 2pkt i jedna – 1pkt. 
Wniosek do dalszej pracy – przeprowadzać więcej tego typu ćwiczeń.  
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Język francuski 
 


