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WSTĘP

Oddajemy do Państwa rąk raport o przebiegu i wynikach egzaminu w trzeciej klasie gim-

nazjum. Prezentowany materiał  zawiera dane charakteryzujące stosowane w tym roku na-

rzędzia, jak i wyniki zbiorcze dla okręgu, województw, powiatów i poszczególnych gmin. Do

każdej szkoły przesłane zostały indywidualne wyniki uczniów oraz współczynniki łatwości

zadań testowych dla szkoły i poszczególnych klas.

Tak  prezentowane  wyniki  wymagają  interpretacji  jakościowej.  Osobą  najbardziej

uprawnioną do takiej interpretacji jest dyrektor wspomagany przez radę pedagogiczną. Za-

chęcamy do podjęcia tego zadania, ponieważ ocenianie, w tym ocenianie zewnętrzne, ma sens

jedynie wtedy, gdy wyniki pomiaru przyczyniają się do podejmowania optymalnych decyzji.

Po to, by dokonać właściwej interpretacji, należy pamiętać, że osiągane przez uczniów

wyniki są tylko jednym z elementów systemu nauczania. Zgodnie z ogólnie przyjętą teorią,

system edukacji można przedstawić następująco:

 

                   

Wejście systemu: wszystkie fakty wpływające na jakość kształcenia, które pojawiają się

przed  rozpoczęciem działań dydaktycznych, np.: zdolności uczniów,

kwalifikacje nauczycieli, wyposażenie szkoły, budżet szkoły itp.

Działania systemowe: czynności nauczycieli, uczniów, administracji oświatowej, zmierzające

                        do realizacji celów edukacyjnych, np.: dobór programów nauczania,   

organizacja zajęć lekcyjnych itp.

Wyjście systemu: zamierzone i niezamierzone efekty nauczania. 

Kontekst: zjawiska zewnętrzne wobec szkół , nie wynikające z zamierzonych

działań, lecz mające istotny wpływ  na przebieg procesu edukacji, np.:

zamożność gminy,   pozycja społeczna edukacji, sieć szkolna1. 

1 Por. W. Walczak: „Jak oceniać ucznia. Teoria i praktyka” Galaktyka, Łódź 2001 str. 38.
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W przedstawianym Państwu raporcie publikujemy również średnie  poszczególnych

gmin. Wśród osób wypowiadających się na temat oświaty istnieje tendencja do wyciągania

wniosków  jedynie  na  podstawie  porównywania  średnich  wyników  uzyskiwanych   przez

uczniów z poszczególnych szkół. Analizując wyniki przesłane przez OKE do szkoły dyrektor

może  również  obliczyć  wyniki  średnie  dla  uczniów swojej  placówki.  Może  je  porównać

z wynikami gmin, powiatu, województwa, kraju. Należy pamiętać, że wnioski wyciągane z

tego typu porównań są bardzo ogólne. To, że Wasi uczniowie uzyskali mniej punktów niż po-

zostali trzecioklasiści w kraju, nie musi oznaczać, że szkoła pracuje źle. Ograniczenie analizy

jedynie do  takich porównań nie pozwala wyciągać rzetelnych wniosków dotyczących  dalszej

pracy. 

Dużo więcej informacji dostarczy analiza innych wskaźników, np. dominanty (wynik

najczęściej uzyskiwany przez uczniów danej klasy). Miara ta pozwala odpowiedzieć na pyta-

nie: czy wysiłki nauczycieli i uczniów spowodowały, że większość dzieci uzyskuje wynik do-

bry, a wynik średni jest zaniżony przez kilku uczniów bardzo słabych, czy może istnieją dwie

grupy uczniów o skrajnych wynikach. Zachęcam Państwa do analizy rozkładów wyników

uczniowskich dla poszczególnych klas.

Bardzo istotną sprawą jest analiza wyników, które uczniowie osiągnęli w poszczegól-

nych, mierzonych testem umiejętnościach. Po to,  by móc wyciągać wnioski dotyczące na

przykład pracy konkretnych nauczycieli, należy przeanalizować raczej rozkład wyników niż

„suche” średnie dla klas z poszczególnych umiejętności.

Jeżeli będą Państwo chcieli zorientować się, jak wyniki poszczególnych umiejętności

odzwierciedlają pracę nauczycieli, trzeba dokonać analizy czynności uczniów składających

się na daną umiejętność. Aby to uczynić, należy sobie odpowiedzieć na pytanie: „podczas

których zajęć edukacyjnych dana czynność była ćwiczona?”.  Do tego celu służy kartoteka

testu i opis czynności.

Ogólnie rzecz biorąc:

- umiejętność czytania i odbioru tekstów kultury kształcona  jest w trakcie większości

zajęć edukacyjnych, jednak przede wszystkim na zajęciach z języka polskiego; 

- tworzenie własnego tekstu – przede wszystkim język polski,

-  umiejętne  stosowanie  terminów,  pojęć  i  procedur  z  zakresu  przedmiotów mate-

matyczno-przyrodniczych – wszystkie przedmioty matematyczno-przyrodnicze,

- wyszukiwanie i  stosowanie informacji – wszystkie przedmioty matematyczno-przy-

rodnicze,
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- wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów –

głównie biologia, fizyka i matematyka, 

-  stosowanie zintegrowanej  wiedzy i  umiejętności  do rozwiązywania  problemów –

wszystkie  przedmioty  matematyczno-przyrodnicze  –  głównie  matematyka (por.  J.

Człapiński, W. Walczak 2003)2. 

Chcąc  uzyskać  przybliżone  informacje  dotyczące  różnic  wyników  uczniów  danej

szkoły pomiędzy poszczególnymi latami, lepiej jest porównać wyniki w skali staninowej niż

średnie wyniki punktów z tabel wyników surowych. Należy przestrzec interpretatorów przed

pochopnym wyciąganiem wniosków wynikających z analizy różnicy między wynikami testu

zastosowanego w roku bieżącym a wynikami z roku 2002. Dokonując takiego porównania na-

leży pamiętać o tzw. „prawie regresji do średniej”. Mówi ono, że jeżeli w jakimś badaniu

uczeń lub grupa uczniów (szkoła) uzyskała bardzo wysokie wyniki (bliskie maksymalnemu),

to w następnym należy spodziewać się wyniku słabszego i odwrotnie – po wyniku bardzo

niskim naturalnym zjawiskiem jest jego poprawa (por. T. Tyszka )3. Zgodnie z tym procesem

dopiero istotna zmiana wyników, np. przesunięcie wyników z jednego staninu do drugiego,

może być znaczące.

Analiza efektów kształcenia daje jedynie sygnały umożliwiając wyciąganie wniosków

dotyczące jakości pracy szkoły. Aby odpowiedzieć sobie na nurtujące nas pytania, należy roz-

ważyć uzyskiwane wyniki w świetle danych płynących z analizy wejścia systemu i podjętych

działań systemowych.

Inne znaczenie będzie miał wynik uzyskiwany przez uczniów klasy, w której kilku

uczniów posiada opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,  zawierające wnioski o ob-

niżenie wymagań edukacyjnych, a inne w klasie bez tego typu dzieci. Należy orzec także, czy

można było uzyskać lepsze efekty kształcenia wyrażone wysokimi wynikami umiejętności

wskazywania prawidłowości w procesach, układach i systemach akurat w szkole, która nie

ma środków na wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej itd. Inaczej należy tłumaczyć

wynik  dzieci  z  rodzin  przywiązujących  wagę  do  wykształcenia  niż  ten,  który  uzyskali

uczniowie z rodzin traktujących edukację jako zło konieczne. 

Dopiero po zrozumieniu czynników wpływających na uzyskane wyniki leżących po

stronie wejścia systemu można przystąpić  do analizy przyczyn związanych z działaniem sys-

temowym.  Można  odpowiedzieć  na  przykład  na  pytanie,  czy  przyjęty  w  szkole  zestaw

programów nauczania  jest  odpowiedni  do  możliwości  uczniów i  nauczycieli;  czy  zajęcia

2 J. Człapiński, W. Walczak: „Statystyka szkolna – wskaźniki efektywności nauczania”, Chejron, Łódź 2003 str.
28-34.
3  T. Tyszka: „Psychologia zachowań ekonomicznych”  PWN W-wa 1997 str. 105-106.
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edukacyjne prowadzone były prawidłowo; czy wykorzystano możliwości tkwiące w zajęciach

pozalekcyjnych; czy organizacja nauczania była właściwa?

Należy podkreślić, że wszelkie decyzje dotyczące zmiany mającej na celu poprawę

efektów kształcenia można podejmować dopiero po przeanalizowaniu wszystkich elementów

procesu kształcenia. Ograniczenie się jedynie do porównywania wyników egzaminu może

prowadzić do błędnych i krzywdzących konkluzji. 

Przedstawiając  powyższe  przemyślenia  pozostaję  z  nadzieją,  że  tegoroczny  raport

przedstawiony przez OKE w Łodzi będzie Państwu przydatny w kierowaniu Waszymi pla-

cówkami.

    Wojciech Walczak
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I. CELE  EGZAMINU

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest  na zakończenie III etapu edukacji. Egza-

min ma formę pisemną i składa się z dwóch części. W części pierwszej bada opanowanie

umiejętności  i  wiadomości  z  zakresu  przedmiotów humanistycznych,  w  części  drugiej  –

umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Wyniki egzaminu pozwalają szukać odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności

procesu nauczania  oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przekazana w raporcie interpretacja

wyników, może służyć do dokonania  ewaluacji realizowanych programów nauczania, a także

do modyfikowania tych programów. Interpretacja ta  powinna także pomóc dostrzegać po-

trzebę ciągłej zmiany  charakteru procesu nauczania,  poprzez  przełożenie akcentów na ćwi-

czenie tych umiejętności, które podlegają sprawdzeniu w trakcie zewnętrznego egzaminu. 

Celami egzaminu były w szczególności:

• Diagnoza poziomu umiejętności ponadprzedmiotowych opisanych w standardach wy-

magań egzaminacyjnych i opanowanych przez uczniów kończących klasę trzecią; poziom

opanowanych umiejętności opisano w skali punktowej; maksymalnie za dwie części egza-

minu uczeń mógł uzyskać 100 punktów (po 50 za każdą część).

• Zróżnicowanie populacji gimnazjalistów pod względem predyspozycji humanistycznych

i matematyczno-przyrodniczych.

• Dostarczenie szkołom materiału do analizy efektów kształcenia w danej placówce, aby

Rady Pedagogiczne mogły sformułować wnioski dotyczące zmian w szkolnym systemie

dydaktycznym.

• Dostarczenie władzom oświatowym informacji o efektach kształcenia w danej gminie, po-

wiecie, województwie.
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II. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH 

Egzamin  gimnazjalny  jest  egzaminem  obowiązkowym,  do  którego  przystępują

uczniowie trzecich klas. 

Laureaci  konkursów  przedmiotowych  szczebla  wojewódzkiego,  z  zakresu  przed-

miotów, których dotyczy dana część egzaminu są zwolnieni z obowiązku jego pisania i tym

samym uzyskują na zaświadczeniu wpis o otrzymaniu maksymalnej liczby 50. punktów z tej

części  egzaminu.  Uzyskane przez  laureatów wyniki  zostały  uwzględnione  w analizie  sta-

tystycznej przedstawionej w dalszej części raportu. 

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić

ucznia  z  obowiązku pisania  egzaminu (w części  humanistycznej  zwolniono 139 uczniów,

w części matematyczno przyrodniczej – 141).

 Rozkład liczby uczniów z uwzględnieniem różnych typów arkuszy,  przedstawiają

tabele. 

  ARKUSZE  HUMANISTYCZNE

    Uczniowie GH A1 GH A4 GH A5 GH A6 GH A7 GH A8
Razem

Przystąpili 53146 23 7 1 91 1097 54365
Laureaci 77 - - - - - 77
Razem 53223 23 7 1 91 1097 54442

ARKUSZE  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Uczniowie GM A1 GM A4 GM A5 GM A6 GM A7 GM A8
Razem

Przystąpili 52919 23 7 1 91 1093 54134
Laureaci 163 - - - - - 163
Razem 53082 23 7 1 91 1093 54297

Uczniowie z dysleksją rozwojową stanowili 7,7% liczby uczniów, którzy przystąpili

do egzaminu.
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III. OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH

A. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Dla  większości  uczniów piszących  egzamin  gimnazjalny  w  części  humanistycznej

przygotowano zestaw zadań standardowych (GH-A1-031). Przygotowano również zestawy

zadań dla uczniów: 

• słabo widzących i niewidomych (GH-A4-031, GH-A5-031, GH-A6-031),

• słabo słyszących i niesłyszących ( GH-A7-031),

• z trudnościami w uczeniu się (GH-A8-031).

      Elementem łączącym poszczególne zadania w zestawie standardowym oraz w zesta-

wach dla uczniów słabo widzących i niewidomych był motyw przewodni „W teatrze świata”,

w zestawie dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących – motyw „Oceniamy wynalazki”,

zaś w zestawie dla uczniów z trudnościami w uczeniu się – motyw „Parki i ogrody”.

A.1. Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych

GH-A1-031, GH-A4-031, GH-A5-031, GH-A6-031 „W teatrze 

świata”

Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych skonstruowany wokół tematu

„W teatrze świata” sprawdzał  opanowanie przez uczniów umiejętności i wiadomości opisa-

nych w standardach wymagań egzaminacyjnych i  podstawie programowej.  Zadania oparte

były na treściach  podstawy programowej z następujących przedmiotów: języka polskiego,

historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki oraz ścieżek edukacyjnych – czytelniczej i medial-

nej, filozoficznej oraz kultury polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej. Zestaw sprawdzał

umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów wymagań egza-

minacyjnych:

− czytanie i odbiór tekstów kultury,

− tworzenie własnego tekstu.

Podstawę tworzenia zadań stanowiły spójne z motywem przewodnim arkusza różno-

rodne teksty kultury (poetycki, popularnonaukowy, publicystyczny, reprodukcja obrazu, rysu-

nek, plakat i  fotografia). Zadania rozszerzonej odpowiedzi wymagały zredagowania tekstu

użytkowego (podania) i napisania charakterystyki. 

Zestaw  egzaminacyjny  zawierał  31  zadań,  wśród  których  było  20  zadań  wyboru

wielokrotnego oraz 11 zadań, w których uczeń samodzielnie formułował odpowiedź. Na roz-
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wiązanie  wszystkich  zadań  przewidziano  120  minut,  natomiast  w  przypadku  uczniów  

z dysleksją rozwojową czas ten mógł być przedłużony do 180 minut. Za poprawne rozwiąza-

nie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów.

Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyj-

nych przedstawia poniższa tabela.

Obszar standardów
Liczba

punktów

Waga

w %
Numery zadań

czytanie i odbiór 
tekstów kultury

25 50
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28

tworzenie własnego tekstu 25 50 25, 26, 27, 29, 30, 31

W  obszarze  czytanie  i  odbiór  tekstów  kultury sprawdzano  następujące  

 umiejętności i wiadomości:

− czytanie różnych tekstów na poziomie dosłownym, 

− odczytywanie intencji nadawcy,

− odróżnianie faktów od opinii,

− interpretowanie różnych tekstów kultury,

− wyszukiwanie informacji w różnych tekstach kultury,

− rozpoznawanie środków wyrazu w tekście,

− określanie stylistycznej funkcji form gramatycznych,

− dostrzeganie zależności między zjawiskami w kulturze i związków między kulturą  

a polityką,

− dostrzeganie kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury.

W  obszarze  tworzenie  własnego  tekstu sprawdzano  następujące  umiejętności  

i wiadomości:

− posługiwanie się terminami z poetyki, 

− porównywanie, porządkowanie i uogólnianie informacji,

− przekształcanie tekstu,

− redagowanie tekstu użytkowego (podania), 

− redagowanie dłuższej formy wypowiedzi (charakterystyki), 

− tworzenie tekstu spójnego pod względem logicznym i składniowym, 

− formułowanie argumentów, 

− dostosowywanie stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi, 
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− pisanie poprawne pod względem leksykalnym, frazeologicznym i składniowym oraz

ortograficznym i interpunkcyjnym.

A.2. Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych

dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących GH-A7-031 

pt. „Oceniamy wynalazki”

Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych skonstruowany wokół tematu

„Oceniamy  wynalazki”  sprawdzał  opanowanie  przez  uczniów  słabo  słyszących  

i niesłyszących umiejętności i wiadomości opisanych w standardach wymagań egzaminacyj-

nych i podstawie programowej. 

Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach stan-

dardów wymagań egzaminacyjnych:

− czytanie i odbiór tekstów kultury,

− tworzenie własnego tekstu.

Podstawę tworzenia zadań z obszaru pierwszego stanowiły spójne z motywem prze-

wodnim arkusza krótkie teksty literackie i popularnonaukowe oraz cztery fotografie. Zadania

otwarte wymagały między innymi ułożenia wydarzeń w porządku chronologicznym, uzupe-

łnienia luk, napisania dialogu. W zadaniu rozszerzonej odpowiedzi oczekiwano od uczniów

stworzenia notatki na temat „Telewizja w moim życiu”. 

Zestaw egzaminacyjny składał się z 28 zadań i zawierał 21 zadań zamkniętych (19 za-

dań wyboru wielokrotnego, 1 zadanie typu „prawda-fałsz” , 1 zadanie na dobieranie) oraz

7 zadań otwartych, do których uczeń samodzielnie formułował odpowiedź. Na rozwiązanie

wszystkich zadań przewidziano do 180 minut. Uczeń mógł otrzymać maksymalnie 50 punk-

tów. 

Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyj-

nych przedstawia poniższa tabela.

Obszar standardów
Liczba

punktów

Waga

w %
Numery zadań

czytanie i odbiór 
tekstów kultury

31 62
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27`

tworzenie własnego tekstu 19 38 1, 6, 9, 15, 28

W  obszarze  czytanie  i  odbiór  tekstów  kultury sprawdzano  następujące  

 umiejętności i wiadomości:

− czytanie tekstów na poziomie dosłownym i przenośnym, 
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− wyszukiwanie informacji zawartych w tekstach kultury,

− wskazywanie nadawcy wypowiedzi,

− odczytywanie intencji nadawcy wypowiedzi,

− rozpoznawanie środków wyrazu w różnych tekstach kultury i określanie ich funkcji  

w tekście,

− rozpoznawanie charakteru tekstu,

− dostrzeganie kontekstu historycznego i plastycznego.

W  obszarze  tworzenie  własnego  tekstu sprawdzano  następujące  umiejętności  

i wiadomości:

− porządkowanie informacji,

− udzielanie odpowiedzi w formie zdań,

− tworzenie dialogu,

− redagowanie notatki na zadany temat, poprawnej pod względem języka i zapisu. 

A.3. Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych dla

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim GH-A8-031

pt. „Parki i ogrody”

Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych skonstruowany wokół tematu

„Parki  i  ogrody”  sprawdzał  opanowanie  przez  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  

w stopniu lekkim umiejętności i wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyj-

nych i podstawie programowej. 

Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach stan-

dardów wymagań egzaminacyjnych:

− czytanie i odbiór tekstów kultury,

− tworzenie własnego tekstu.

Podstawę tworzenia zadań stanowiły spójne z motywem przewodnim arkusza krótkie

teksty literackie i popularnonaukowe oraz reprodukcja obrazu, ilustracja i tabela. Wszystkie

zadania rozszerzonej odpowiedzi wymagały opisania ogrodu przedstawionego na ilustracji

oraz napisania tekstu użytkowego (zaproszenia). 

Zestaw egzaminacyjny zawierał 27 zadań, wśród których było 9 zadań wyboru wielo-

krotnego, 5 zadań z luką, 3 zadania typu „prawda-fałsz”, 8 zadań krótkiej odpowiedzi oraz 2

zadania  rozszerzonej  odpowiedzi.  Na rozwiązanie  wszystkich zadań przewidziano do 180
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minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 50

punktów.

Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyj-

nych przedstawia poniższa tabela.

Obszar standardów
Liczba

punktów

Waga

w %
Numery zadań

czytanie i odbiór 
tekstów kultury

30 60
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26`

tworzenie własnego tekstu 20 40 3, 13, 24, 27

W  obszarze  czytanie  i  odbiór  tekstów  kultury sprawdzano  następujące  

 umiejętności i wiadomości:

− czytanie różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym,

− wyszukiwanie informacji zawartych w tekstach,

− interpretowanie tekstu literackiego z uwzględnieniem intencji nadawcy,

− rozpoznawanie środków wyrazu w tekście,

− dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych,

− dostrzeganie kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury oraz wskazywa-

nie między nimi zależności.

W  obszarze  tworzenie  własnego  tekstu sprawdzano  następujące  umiejętności  

i wiadomości:

− redagowanie dłuższej formy wypowiedzi (opisu) – zgodnej z tematem, spójnej, logicz-

nie uporządkowanej,

− redagowanie tekstu użytkowego (zaproszenia), spójnego, dostosowanego do sytuacji

komunikacyjnej, 

− budowanie wypowiedzi o charakterze perswazyjnym, 

− dostosowywanie stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi, 

− przestrzeganie podstawowych zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.
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B. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Dla  większości  uczniów piszących  egzamin  gimnazjalny  w części  matematyczno–

przyrodniczej przygotowano zestaw zadań standardowych (GM-A1-031). Przygotowano rów-

nież zestawy zadań dla uczniów: 

• słabo widzących i niewidomych (GM-A4-031, GM-A5-031, GM-A6-031),

• słabo słyszących i niesłyszących ( GM-A7-031),

• z trudnościami w uczeniu się (GM-A8-031).

B.1. Opis standardowego zestawu zadań z zakresu przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych 

(GM-A1-031,  GM-A4-031, GM-A5-031, GM-A6-031)

Arkusz  egzaminacyjny  z  zakresu  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych  

(GM-A1-031)  był  przeznaczony do  sprawdzenia  opanowania  przez  uczniów umiejętności

i wiadomości opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych i podstawie programowej.

Zestaw składał się z 34 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego 

i  9  zadań  otwartych,  których  rozwiązanie  wymagało  samodzielnego  formułowania  od-

powiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. 

Autorzy arkusza wykorzystali przy konstruowaniu zadań: tabele, diagram kołowy, wy-

kresy (zestawy wykresów), rysunki (zestawy rysunków), zestaw map konturowych. 

Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności z następujących obszarów standardów:

– umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, 

–   wyszukiwanie i stosowanie informacji, 

– wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-

skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych.

   – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. 

W tabeli przedstawiono udział punktów możliwych do uzyskania w każdym z obszarów

standardów. 
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Obszar standardów
Liczba

punktów

Waga w

%
Numery zadań

umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych niezbędnych w praktyce życiowej i dal-
szym kształceniu 

15 30
3, 6, 11, 16, 26,
31, 33

 wyszukiwanie i stosowanie informacji 12 24
1, 2, 4, 7, 12, 14,
15, 19, 20, 21,
23, 24 

wskazywanie i opisywanie faktów, związków 
i zależności, w szczególności przyczynowo-skut-
kowych, funkcjonalnych, przestrzennych
i czasowych

15 30
5, 8, 9, 10, 18,
25, 27, 28, 29,
30, 34

stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności
do rozwiązywania problemów

8 16 13, 17, 22, 32

W obszarze umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych  niezbędnych  w  praktyce  życiowej  i  dalszym  kształceniu

sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: 

- wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk i organizmów przyrodniczych

oraz zachowań organizmów,

- wykonywanie  obliczeń w sytuacjach praktycznych,  w tym: stosowanie  w praktyce

własności działań, operowanie procentami i posługiwanie się jednostkami miar, 

- posługiwanie się własnościami figur, w tym: obliczanie pól figur płaskich, wykorzy-

stywanie własności miar.

W obszarze  wyszukiwanie i stosowanie informacji sprawdzano następujące umiejęt-

ności i wiadomości:

- odczytywanie informacji przedstawionych w formie tekstu, mapy, tabeli, wykresu i ry-

sunku,

- operowanie informacją, w tym: selekcjonowanie informacji, analizowanie, porówny-

wanie, przetwarzanie i interpretowanie.

W obszarze wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególno-

ści przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych sprawdzano na-

stępujące umiejętności i wiadomości:

- wykorzystywanie zasad do objaśniania zjawisk,

- posługiwanie  się  językiem symboli  i  wyrażeń algebraicznych,  w tym: zapisywanie

wielkości za pomocą symboli, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, zapisywanie

związków między wielkościami za pomocą równań,
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- posługiwanie się funkcjami, w tym: analizowanie funkcji przedstawionych w postaci

wzoru i wykresu, interpretowanie własności funkcji,

- stosowanie  zintegrowanej  wiedzy  do  objaśniania  zjawisk  przyrodniczych:  łączenie

zdarzeń w ciągi przemian, wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych. 

W  obszarze  stosowanie  zintegrowanej  wiedzy  i umiejętności  do  rozwiązywania

problemów sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości:

- tworzenie modelu sytuacji problemowej, 

- stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów, w tym: kojarzenie różno-

rodnych faktów, obserwacji, wyników doświadczeń i wyciąganie wniosków,

- przewidywanie wyniku doświadczenia.

B.2. Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przy-

rodniczych  dla uczniów słabo słyszących i  niesłyszących 

(GM-A7-031)

Zestaw  egzaminacyjny  z  zakresu  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych  dla

uczniów  słabo  słyszących  i  niesłyszących  składał  się  z  30  zadań,  w  tym  25  zadań  za-

mkniętych wyboru wielokrotnego i 5 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich

zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.

W  arkuszu  wykorzystano  zestawy  rysunków  oraz  rysunki  pojedyncze,  

a także  wykresy, mapy i zestawy map. 

Zadania obejmowały umiejętności i wiadomości zawarte w standardach wymagań eg-

zaminacyjnych i podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Zestaw zadań charakteryzowanego arkusza egzaminacyjnego sprawdzał umiejętności  

i wiadomości opisane w czterech obszarach standardów: 

–  umiejętne  stosowanie  terminów,  pojęć  i  procedur  z  zakresu  przedmiotów mate-

matyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

– wyszukiwanie i stosowanie informacji,

– wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczy-

nowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

– stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. 

Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań 

egzaminacyjnych przedstawia poniższa tabela.
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Obszar standardów
Liczba

punktów

Waga 

w %
Numery zadań

umiejętne stosowanie terminów, pojęć 
i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej
i dalszym kształceniu

15 30
2, 8, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 22,
24, 27

wyszukiwanie i stosowanie informacji 12 24
3, 10, 11, 12, 23,
25, 26

wskazywanie i opisywanie faktów, związków i za-
leżności, w szczególności przyczynowo-skut-
kowych, funkcjonalnych, przestrzennych
i czasowych

15 30
1, 4, 6, 7, 9, 21,
28, 29

stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności
do rozwiązywania problemów

8 16 5, 20, 30 

W obszarze umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych  niezbędnych  w  praktyce  życiowej  i  dalszym  kształceniu

sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości:

- wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk, obiektów przyrodniczych oraz

ich zachowań,

- wykonywanie  obliczeń w sytuacjach praktycznych,  w tym: stosowanie  w praktyce

własności działań, operowanie procentami, posługiwanie się jednostkami miar,

- posługiwanie się własnościami figur, w tym: obliczanie miar figur, dostrzeganie kszta-

łtów figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości.

W obszarze  wyszukiwanie i stosowanie informacji sprawdzano następujące umiejęt-

ności i wiadomości:

- odczytywanie informacji przedstawionych w formie mapy, tabeli, wykresu, rysunku,

- operowanie informacją, w tym: analizowanie, selekcjonowanie, przetwarzanie, inter-

pretowanie informacji, a także ich czytelne prezentowanie oraz wykorzystanie w prak-

tyce.

W obszarze wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególno-

ści przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych sprawdzano na-

stępujące umiejętności i wiadomości:

- wskazywanie prawidłowości w funkcjonowaniu układów i systemów, 

- zapisywanie wielkości za pomocą symboli,

- zapisywanie związków i procesów za pomocą symboli, równań i nierówności, 

- stosowanie zintegrowanej wiedzy do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych.
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W obszarze  stosowanie  zintegrowanej  wiedzy  i  umiejętności  do  rozwiązywania  pro-

blemów sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości:

- kojarzenie  różnorodnych  faktów,  obserwacji,  wyników  doświadczeń  i  wyciąganie

wniosków,

- tworzenie i realizacja planu rozwiązania, 

- opracowanie wyników.

B.3. Opis zestawu zadań zakresu przedmiotów matematyczno-przy-

rodniczych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-

kim (GM-A8-031) 

Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (GM-

A8-031) składał się z 26 zadań, w tym 9 zadań zamkniętych i 17 zadań otwartych, których

rozwiązanie wymagało uzupełnienia luki lub samodzielnego sformułowania odpowiedzi. Za

poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. 

Zadania obejmowały umiejętności i wiadomości zawarte w standardach wymagań eg-

zaminacyjnych i podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Przy  konstruowaniu  zadań  autorzy  zestawu  wykorzystali  tabele,  diagramy,  

rysunki, plan i mapę konturową. 

Zadania sprawdzały umiejętności i wiadomości opisane w czterech obszarach standar-

dów wymagań egzaminacyjnych:

–  umiejętne  stosowanie  terminów,  pojęć  i  procedur  z  zakresu  przedmiotów  

matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

– wyszukiwanie i stosowanie informacji,

– wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczyno-

wo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

– stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. 

Przyporządkowanie zadań i  punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyj-

nych przedstawia poniższa tabela. 
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Obszar standardów
Liczba

punktów

Waga

 w %
Numery zadań

umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych niezbędnych w praktyce życiowej i dal-
szym kształceniu 

21 42
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,

19,  26

wyszukiwanie i stosowanie informacji 14 28
7, 8, 9, 15, 16, 17,
20, 21, 23, 25

wskazywanie i opisywanie faktów, związków i za-
leżności, w szczególności przyczynowo-skut-
kowych, funkcjonalnych, przestrzennych
i czasowych

8 16 11, 12, 14, 18

stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do
rozwiązywania problemów

7 14 13, 22, 24

W obszarze  umiejętne stosowanie terminów, pojęć i  procedur z zakresu przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych  niezbędnych  w  praktyce  życiowej  i  dalszym  kształceniu

sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: 

- operowanie odpowiednimi terminami przy opisie zjawisk i obiektów przyrodniczych,

- wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych: dodawanie, mnożenie, porówny-

wanie różnicowe, obliczenia procentowe, zamiana jednostek miar,

- posługiwanie się własnościami figur, w tym: rozpoznawanie i  nazywanie kształtów

figur geometrycznych, obliczanie pola powierzchni figury.

W obszarze wyszukiwanie i stosowanie informacji sprawdzano następujące umiejętności 

i wiadomości:

- odczytywanie informacji przedstawionych w formie tabeli, rysunku i diagramu, 

- wykorzystanie informacji w praktyce po uprzedniej ich selekcji, porównywaniu, anali-

zie i interpretacji.

W obszarze  wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności

przyczynowo-skutkowych,  funkcjonalnych,  przestrzennych  i  czasowych sprawdzano  na-

stępujące umiejętności i wiadomości:

- wykorzystanie zasad i praw do objaśniania zjawisk,

- stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych.

W  obszarze  stosowanie  zintegrowanej  wiedzy  i umiejętności  do  rozwiązywania

problemów sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: 

- kojarzenie faktów wynikających z obserwacji oraz formułowanie wniosków,

- wskazywanie sposobu rozwiązania sytuacji problemowej.
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IV.  ORGANIZACJA  –  PRZEPROWADZENIE  EGZAMINU

Prace związane z sesją egzaminacyjną w 2003 roku rozpoczęto na początku stycznia

bieżącego roku. Obejmowały one:

1. sporządzenie  harmonogramu przygotowania  i  przeprowadzenia  tegorocznego  egza-

minu gimnazjalnego,

2.  dostarczenia szkołom wzorcowych arkuszy na planowany przez szkoły egzamin prób-

ny,

3.  przekazanie dyrektorom szkół listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjal-

nego w bieżącym roku szkolnym w celu  dokonania weryfikacji danych o uczniach

za pomocą programu HERMES. Weryfikowanie tych danych (trwało ono do połowy

marca), pozwoliło usunąć wiele drobnych pomyłek. 

W bieżącym roku egzamin gimnazjalny  odbył się w 592 szkołach.

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowa-

nia  i  promowania  uczniów... z  dnia  7  stycznia  2003  roku  wprowadziła  dwie  zasadnicze

zmiany w procedurze egzaminu. Pierwsza zmiana dotyczyła powołania dyrektora szkoły z

mocy  prawa  na  przewodniczącego  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego.  Druga  zmiana

wprowadziła  zasadę  udziału  w każdym zespole  nadzorującym nauczyciela  z innej  szkoły,

przy zachowaniu  kryterium przedmiotowości,  tzn.  nauczyciele  matematyki  i  przedmiotów

przyrodniczych  nie  mogli  nadzorować  części  matematyczno-przyrodniczej,  a  nauczyciele

przedmiotów humanistycznych części pierwszej egzaminu.  

W związku z koniecznością podkreślenia wagi tych zmian, już na początku marca od-

była się seria ośmiu spotkań z przedstawicielami organów prowadzących szkoły. Przygotowa-

no plan wymiany między szkołami nauczycieli, którzy wchodziliby w skład zespołów nad-

zorujących  na  terenie  całego  okręgu.  Poinformowano  o  naszych  działaniach  osoby  od-

powiedzialne za oświatę we właściwych urzędach (wymiana nauczycieli objęła 3696 peda-

gogów uczących w gimnazjach). Zwrócono się także do organów prowadzących szkoły o po-

moc  w zorganizowaniu  dojazdów dyrektorów szkół  do  punktów odbioru  arkuszy  po  obu

częściach egzaminu. 

W pierwszej  i  drugiej  dekadzie  kwietnia  odbyły się  także spotkania  z dyrektorami

szkół poświęcone sprawom proceduralnym i organizacyjnym oraz ustaleniu systemu odbioru

wypełnionych arkuszy. Ogółem odbyło się  14 spotkań w całym okręgu. 
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Wszystkim szkołom w czasie spotkań wydano komplet materiałów informacyjnych

i pomocniczych. Zestaw ten zawierał procedury ogólnopolskie, a także (opracowane w OKE

w Łodzi)  opisy  czynności  przewodniczących  szkolnych  zespołów  egzaminacyjnych  i ze-

społów nadzorujących oraz wzory formularzy, które należało wypełnić po egzaminie. Szkoły

otrzymały również niezbędne informacje o miejscu i czasie przekazywania materiałów egza-

minacyjnych. Warto podkreślić, iż podczas spotkań wyjaśniono zmiany w organizacji egza-

minu oraz omówiono najczęściej zdarzające się w ubiegłym roku błędy proceduralne. Nasi

pracownicy odpowiadali na pytania i wyjaśniali wątpliwości.

W tym samym czasie w siedzibie OKE przygotowano zgodne z przepisami pomiesz-

czenie archiwum wyposażone w komputer oraz przeszkolono pracownika odpowiedzialnego

za archiwizację materiałów egzaminacyjnych.

W drugiej połowie kwietnia Wydział Sprawdzianów i Egzaminów powołał zespoły eg-

zaminatorów i ich liderów. Dodatkowo zostali przeszkoleni obserwatorzy mający udać się do

szkół jako przedstawiciele OKE ( przeszkolono 109 kandydatów).

W pierwszych  dniach  maja  przeszkoliliśmy  wszystkich  pracowników  komisji  od-

powiedzialnych za poszczególne punkty odbioru arkuszy z egzaminu (ROKE), zgodnie z wła-

ściwą instrukcją. Jednocześnie zostały przygotowane odpowiednie materiały i dokumenty.

W ciągu całego okresu przygotowań do egzaminu gimnazjalnego, pracownicy OKE

udzielali wielu odpowiedzi na pytania zgłaszane przez szkoły. Pomagali także rozwiązywać

liczne problemy związane z właściwą realizacją procedur egzaminu. Podobnych wyjaśnień

udzielano w dniu dostarczania arkuszy do szkół, a także jeszcze w dniu pisania egzaminu.

Prace uczniów piszących egzamin, podobnie jak w poprzedniej sesji, były zbierane

i pakowane w punktach redystrybucji OKE, wspólnych dla dwóch lub trzech powiatów.

Łącznie zorganizowano 12 punktów ROKE w całym okręgu. W dniach 8 i 9 maja w godzi-

nach 1130 - 1800 w punktach ROKE odbierane były arkusze i dokumenty egzaminacyjne od-

powiednio z I i II części egzaminu gimnazjalnego. Osobą odpowiedzialną za pracę każdego

punktu odbioru arkuszy egzaminacyjnych był zawsze upoważniony pracownik OKE. Ilość

osób pracujących w punkcie była uzależniona od liczby odbieranych prac. W każdym punkcie

następowało  przepakowanie  dostarczonych  prac  do  pudełek  archiwizacyjnych.  Każde  pu-

dełko z części humanistycznej zawierało 60 prac, zaś z części matematyczno-przyrodniczej

75 prac. Gotowe, zabezpieczone i zakodowane pudełka przewożono do siedziby OKE w Ło-

dzi lub biura komisji w Kielcach i tam wydawano do sprawdzania liderom zespołów egza-

minatorów. 
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Ten sposób postępowania nie dotyczył arkuszy niestandardowych (przeznaczonych dla

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Zostały one wszystkie dostarczone do

siedziby komisji w Łodzi, tutaj zapakowane i sprawdzone.

W dniach 10-12 maja (po odpowiednim doborze pudełek, tak aby egzaminatorzy nie

sprawdzali prac z okolic swego zamieszkania), pudełka z pracami, na podstawie stosownego

protokołu,  zostały  wydane  liderom  zespołów  egzaminatorów  do  sprawdzenia.  Dla  egza-

minatorów  przygotowano  specjalną  instrukcję  dotyczącą  kwestii  organizacyjnych.  W

bieżącym  roku wprowadziliśmy w życie dwustopniową procedurę weryfikowania pracy eg-

zaminatorów,  co  pozwoliło  wychwycić  pewną  ilość  błędów  popełnionych  przez  mniej

doświadczonych sprawdzających.

W dniach 17- 20 maja nastąpił odbiór sprawdzonych arkuszy od egzaminatorów. Do 3

czerwca br. wszystkie wyniki zostały wprowadzone do systemu komputerowego OKE. Na-

stępnie  zostały  wydrukowane  wyniki  zbiorcze  dla  szkół  i zaświadczenia  dla  uczniów.

W dniach od 6 do 12 czerwca szkoły odbierały wyniki i  zaświadczenia w wyznaczonych

przez OKE miejscach. 

Wszystkie prace uczniów zostały zewidencjonowane elektronicznie w archiwum prac

uczniowskich oraz przygotowane do sprawnego przeprowadzenia wglądu do prac w przypad-

ku ewentualnych odwołań. 

Kolejnym zadaniem łódzkiej OKE było przygotowanie egzaminu w drugim terminie,

obejmujące przygotowanie list uczniów, wymian nauczycieli między szkołami oraz sposobu

odbioru prac. W dniu 23 czerwca odebrano arkusze egzaminu pisanego w terminie dodat-

kowym. Egzamin odbywał się w dniach 24 i 25 czerwca w 149 szkołach.

Obowiązywała  zwykła  procedura  postępowania  w szkole,  arkusze odbierali  w wy-

znaczonych szkołach pracownicy OKE, z wyjątkiem Łodzi, gdzie szkoły dostarczały arkusze

do siedziby komisji. Zostały one sprawdzone w siedzibie OKE w Łodzi. Następnie, podobnie

jak poprzednio, wydrukowaliśmy i wysłaliśmy do szkół zaświadczenia dla uczniów.
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V.   ORGANIZACJA  SPRAWDZANIA  PRAC

Egzaminatorzy sprawdzali powierzone im prace indywidualnie w domu w ciągu 7 dni.

Nadzór nad właściwym przebiegiem procesu sprawdzania prac przez poszczególne zespoły

egzaminatorów  sprawowali  liderzy  (powołani  przez  koordynatora  w porozumieniu  

z dyrektorem OKE). Dodatkowo w każdym zespole wyznaczono dwóch asystentów lidera,

których zadaniem było zweryfikowanie sprawdzania  w 10% prac ocenionych przez egza-

minatorów poszczególnych grup.

Egzaminatorzy sprawdzali  prace  uczniowskie  już  w czasie  pierwszego spotkania  z li-

derem, kiedy to pobierali od niego pudełka. Po przeliczeniu przez nich prac pobranych do

sprawdzenia omówiono schemat punktowania i zasady przydzielania punktów za odpowiedzi

uczniów. Następnie przećwiczono sposób przydzielania punktów na przykładzie odpowiedzi

ustalonych na  ogólnopolskim spotkaniu  koordynatorów bloków przedmiotowych.  Dopiero

wówczas egzaminatorzy sprawdzali trzy prace z pudełek otrzymanych od lidera.

Arkusze egzaminacyjne sprawdzone podczas pierwszego spotkania egzaminatorzy pozo-

stawiali liderowi do weryfikacji. Jedną pracę każdego egzaminatora weryfikował sam lider,

dwie pozostałe prace – wyznaczony asystent. Lider miał też obowiązek skontrolować jedną

z prac zweryfikowanych przez asystenta. Ewentualne uwagi dotyczące rozbieżności w punk-

tacji egzaminatora i asystenta lub egzaminatora i lidera przekazywane były egzaminatorowi

następnego dnia. W sytuacji wystąpienia różnic w punktowaniu lider zapraszał egzaminatora

na dodatkowe szkolenie. 

Na drugim obowiązkowym dla wszystkich egzaminatorów spotkaniu z liderem (na które

każdy egzaminator przynosił 40–50 sprawdzonych przez siebie prac) lider tym razem wy-

bierał  losowo  10  –  12  prac  do weryfikacji.  W weryfikowanych  pracach  nie  zauważono

błędów w kryterialnym ocenianiu.

Zweryfikowane prace egzaminatorzy odbierali od lidera na trzecim, podsumowującym

spotkaniu. Uzgadniano wtedy wszelkie wątpliwości. Rolą lidera było także sprawdzenie jesz-

cze wówczas wyrywkowo po jednej pracy u każdego egzaminatora. Następnie sprawdzano

parami poprawność sumowania punktów za zadania zamknięte i  otwarte oraz poprawność

kodowania tej sumy. Dopiero po tym sprawdzeniu odrywano karty odpowiedzi i umieszczano

je  w  odpowiednio  opisanych  kopertach.  Na  koniec  lider  protokolarnie  odbierał  prace  od

każdego z egzaminatorów i odwoził wszystkie prace do punktu, w którym je pobrał. 

Aktualnie wszystkie prace znajdują się w siedzibie OKE w Łodzi i będą tutaj przechowy-

wane w archiwum przez okres 8 miesięcy. 
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W tegorocznym sprawdzaniu prac z egzaminu gimnazjalnego wprowadzono zmiany w

porównaniu z rokiem ubiegłym (weryfikacja prac, asystenci lidera). Zorganizowano także do-

datkowe spotkanie  z egzaminatorami (w połowie okresu czasu przeznaczonego na spraw-

dzenie  prac).  Wprowadzone  innowacje  przyczyniły  się  do  usprawnienia  pracy  zespołów  

zapewniły także większą rzetelność sprawdzania. 

Z opinii liderów wynika, że taka praktyka daje oczekiwane rezultaty. Dobrze byłoby

zatem kontynuować w przyszłości sprawdzanie prac egzaminacyjnych systemem

rozproszonym oraz dokonywać wyrywkowej weryfikacji pracy egzaminatorów.
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VI. ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW 

Analiza statystyczna generuje obszerny zestaw wskaźników statystycznych. Warto za-

uważyć, że w praktyce szkolnej najistotniejsze są parametry dotyczące średniego wyniku oraz

łatwości całego testu oraz poszczególnych zadań/czynności. Dlatego tym wskaźnikom poświ-

ęcamy w poniższych analizach więcej miejsca.

Zadania, wyjąwszy zadania zamknięte, sprawdzały z reguły kilka czynności opisanych

w standardach egzaminacyjnych. Dlatego w uzupełnionych kartotekach poszczególnych

testów znajduje się podwójna numeracja – zadań jako całości oraz kolejnych badanych czyn-

ności ucznia. Należy zwrócić uwagę, czytając poszczególne zestawienia tabelaryczne i

graficzne, czy prezentowane zestawienie dotyczy zadań jako całości, czy też poszczególnych

czynności opisanych  w kartotece.

      A. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

    A.1. Arkusz A1 

1. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne

Liczba uczniów 53225

Średnia 31,42

Łatwość testu 0,63

Błąd standardowy 0,038

Mediana 33

Dominanta 36

Odchylenie standardowe 8,662

Minimum 0

Maksimum 50

2.       Ogólne wyniki egzaminu

Średnie wyniki uczniów województwa łódzkiego i świętokrzyskiego, z rozbiciem na po-

szczególne umiejętności przedstawia poniższa tabela. Jest naturalne, a nawet wskazane, by

analizując  efekty  egzaminu dokonać  porównania  wyniku otrzymanego przez  daną  szkołę,

a nawet ucznia, ze średnimi wynikami w gminie, powiecie, województwie4. Warto również,

by to porównanie odnosiło się do wszystkich umiejętności, które są badane w teście. 

4 Patrz tabela str. 75 i następne.
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Województwo
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     tworzenie 

 własnego tekstu

Wynik

ogólny

25 pkt 25 pkt 50 pkt

łódzkie 34212 19,62 11,84 31,45

świętokrzyskie 19011 19,52 11,83 31,35

Razem 53223 19,58 11,84 31,42

Wyniki egzaminu w skali procentowej
 z uwzględnieniem obszarów standardów 
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3.       Rozkład częstości wyników

Poniższy wykres prezentuje rozkład liczby uczniów, którzy uzyskali z egzaminu określo-

ny wynik punktowy. Rozkład ten pozwala uczniowi na dostrzeżenie swojej pozycji  w od-
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niesieniu do całej populacji. Korzystając ponadto z wartości mediany możemy stwierdzić,  

że połowa uczniów osiąga wyniki wyższe oraz połowa wyniki niższe niż 33 punkty.

Częstość występowania wyniku
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Liczba

punktów Częstość Procent Procent skumulowany
0 1 0,00% 0,00%
1 0 0,00% 0,00%
2 1 0,00% 0,00%
3 3 0,01% 0,01%
4 5 0,01% 0,02%
5 13 0,02% 0,04%
6 26 0,05% 0,09%
7 55 0,10% 0,20%
8 65 0,12% 0,32%
9 111 0,21% 0,53%
10 182 0,34% 0,87%
11 210 0,39% 1,26%
12 293 0,55% 1,81%
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13 373 0,70% 2,51%
14 476 0,89% 3,41%
15 538 1,01% 4,42%
16 684 1,29% 5,70%
17 792 1,49% 7,19%
18 865 1,63% 8,82%
19 1050 1,97% 10,79%
20 1114 2,09% 12,88%
21 1249 2,35% 15,23%
22 1365 2,56% 17,79%
23 1457 2,74% 20,53%
24 1394 2,62% 23,15%
25 1452 2,73% 25,88%
26 1591 2,99% 28,87%
27 1603 3,01% 31,88%
28 1662 3,12% 35,00%
29 1796 3,37% 38,38%
30 1957 3,68% 42,05%
31 1961 3,68% 45,74%
32 2122 3,99% 49,72%
33 2172 4,08% 53,81%
34 2424 4,55% 58,36%
35 2433 4,57% 62,93%
36 2495 4,69% 67,62%
37 2470 4,64% 72,26%
38 2460 4,62% 76,88%
39 2262 4,25% 81,13%
40 2091 3,93% 85,06%
41 1924 3,61% 88,67%
42 1540 2,89% 91,57%
43 1316 2,47% 94,04%
44 1076 2,02% 96,06%
45 768 1,44% 97,50%
46 567 1,07% 98,57%
47 365 0,69% 99,26%
48 208 0,39% 99,65%
49 89 0,17% 99,81%
50 99 0,19% 100,00%

4.  Wyniki w skali staninowej

Dla  porównania  osiągnięć  między  uczniami  na  danym  egzaminie  można  zastosować

dziewięciopunktową skalę staninową. Ta znormalizowana skala, dzieli całą populację na roz-

łączne klasy, z których kolejne mają wyrażoną w procentach „długość” równą odpowiednio 4,
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7, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4. Uporządkowane rosnąco wyniki określa się numerami staninów

od 1 do 9. I tak 1. stanin zawiera 4% wyników najniższych, stanin 2. zawiera 7% wyników

bardzo niskich itd.

Poniższa tabela prezentuje przedziały punktowe dla kolejnych staninów oraz wielkość po-

pulacji uczniów, którzy uzyskali wynik na danym, wyznaczonym przez kolejne staniny,  po-

ziomie:
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Numer stanina
Opis wyniku

/poziom/

Wyniki w przedziałach

punktowych

Liczba

uczniów

1 najniższy 0 – 15 2352

2 b. niski 16 – 19 3391

3 niski 20- 24 6579

4 niżej średni 25 – 29 8104

5 średni 30 – 34 10606

6 wyżej średni 35 – 38 9858

7 wysoki 39 – 41 6277

8 b. wysoki 42 – 44 3962

9 najwyższy 45 - 50 2096

5. Łatwość zadań5

Poniższa tabela prezentuje kartotekę testu wraz z łatwością poszczególnych zadań/czyn-

ności.

N
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St
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d
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d

Badana umiejętność

Uczeń: 

Ł
at
w
oś
ć

L
ic
zb

a 
pu

n
kt
ów

1 1 I/3 wyszukuje informacje 0,97 1
2 2 I/3 wyszukuje informacje 0,90 1
3 3 I/3 wyszukuje informacje 0,93 1
4 4 I/2 odróżnia opinię od faktów 0,86 1

5 5 I/4
określa stylistyczną funkcję form gramatycznych (równoważników
zdań) w tekście 0,55 1

6 6 I/1 odczytuje znaczenie fragmentu tekstu 0,88 1
7 7 I/1 odczytuje informację z rysunku 0,98 1
8 8 I/6 dostrzega kontekst kulturowy 0,82 1
9 9 I/2 interpretuje plakat 0,87 1
10 10 I/2 interpretuje tekst 0,50 1
11 11 I/3 wyszukuje informacje 0,94 1
12 12 I/2 określa temat tekstu 0,81 1
13 13 I/1 odczytuje znaczenie słowa z kontekstu 0,26 1
14 14 I/6 dostrzega kontekst historyczny 0,75 1
15 15 I/1 odczytuje znaczenie fragmentu tekstu 0,88 1
16 16 I/3 wyszukuje informacje 0,97 1
17 17 I/3 wyszukuje informacje 0,91 1
18 18 1/1 odczytuje znaczenie fragmentu tekstu 0,88 1

5 Łatwość zadania oblicza się dzieląc liczbę punktów uzyskanych przez wszystkich piszących test przez liczbę
punktów możliwych do uzyskania. 
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Uczeń: 

Ł
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19 19 I/1 odczytuje informacje z różnych fragmentów tekstów 0,94 1
20 20 I/2 określa myśl przewodnią wspólną dla różnych tekstów 0,82 1
21 21 I/4 dostrzega środki wyrazu 0,72 1
22 22 I/6 dostrzega kontekst historyczny 0,57 1
23 23 I/2 interpretuje tekst 0,51 1
24 24 I/2 interpretuje tekst 0,71 1
25 25 II/2 posługuje się terminami z poetyki 0,46 1
26 26 II/7 przekształca fragment wiersza 0,70 1
27 27 II/6 uogólnia informacje 0,49 1
28 28 I/2 odczytuje intencje autora 0,64 1
29 29 II/6 porównuje postać z obrazu z postacią z fotografii 0,74 1

30

30 II/4 zachowuje formalne wyróżniki podania 0,71 1
31 II/3 formułuje prośbę, wymienia postacie 0,27 1
32 II/3 dostosowuje styl wypowiedzi 0,57 1
33 II/1 zachowuje poprawność językową 0,53 1
34 II/1 pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 0,36 1

31

35 II/6 wybiera postać z literatury 0,79 1
36 II/6 przedstawia postać 0,64 1
37 II/6 dobiera cechy ze względu na temat 0,56 1
38 II/5 omawia cechy bohatera 0,52 1
39 II/5 uzasadnia celowość ukazania bohatera w teatrze lub w filmie 0,44 1
40 II/6 podsumowuje rozważania 0,54 1

41 II/4
przestrzega zasad trójdzielnej kompozycji tekstu, zachowuje właści-
we proporcje 0,58 1

42 II/4 pisze tekst spójny 0,58 1
43 II/4 pisze tekst logicznie uporządkowany 0,55 1
44 II/1 pisze poprawnie pod względem językowym 0,19 3
45 II/3 posługuje się stylem dostosowanym do sytuacji komunikacyjnej ifor- 0,50 1
46 II/1 pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 0,23 1
47 II/1 pisze poprawnie pod względem ortograficznym 0,28 1
48 II/1 pisze poprawnie pod względem ortograficznym 0,22 1
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Łatwość zadań w ujęciu czynnościowym
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numer zadania / czynności

ła
tw

oś
ć

Zamieszczone w teście  zadania  od 1  do 20 to  zadania  zamknięte.  Za  rozwiązanie

każdego z nich uczeń mógł uzyskać jeden punkt, zatem  analizując ich łatwość wystarczy od-

nieść się do ilości zadań o określonym charakterze.  Informacja, że jedno zadanie jest trudne

pozwala w uproszczeniu stwierdzić, że 50
1  część testu jest trudna. Jednak w przypadku za-

dań otwartych należy uwzględnić ich wagę punktową. Nie wystarczy powiedzieć, że zadanie

30 jest trudne, bo trzeba pamiętać, że uczeń mógł uzyskać za jego rozwiązanie 5 punktów.

Wyrażony w procentach udział tego zadania w całości testu wynosi więc  50
5 , czyli 10%. 

Poniższe zestawienia tabelaryczne dokonują więc rozdziału zadań na zamknięte oraz

otwarte. 

ZADANIA ZAMKNIĘTE
Łatwość zadań6 Ilość Numer zadania

6 Występujące w tabeli poziomy łatwości cytujemy za prof. B.Niemierko.
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bardzo trudne (BT)    0 - 0,19 0 -
trudne (T) 0,2 - 0,49 1 13

umiarkowanie trudne (UT) 0,5 - 0,69 2 5, 10
łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 9 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20

bardzo łatwe (BŁ)     0,9 - 1   8 1, 2, 3, 7, 11, 16, 17,19
RAZEM: 20
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ZADANIA OTWARTE

Łatwość zadań Ilość
Procent ogółu zadań 

(w ujęciu punktowym)

Numer

zadania 
Uwagi7

bardzo trudne (BT)    0 - 0,19 0 0 - -

trudne (T) 0,2 - 0,49 4 46
25, 27,

30, 31

BT:31.IX

UT:30,III,IV;

31.II,III,

V,VI,VII,VIII,X

Ł:30.I; 31.I
umiarkowanie 

trudne (UT)
0,5 - 0,69 3 6

22, 23,

28, 
 -: 

łatwe  (Ł) 0,7 - 0,89 4 8
21, 24,

26, 29
- 

bardzo łatwe (BŁ)      0,9 - 1   0 0 - -
RAZEM: 11 60

Procentowy udział zadań / czynności mieszczących się na odpowiednim poziomie ła-

twości prezentuje poniższy wykres.

A.2. Arkusz A8 

7 Uwagi dotyczą wskazania tych części zadania (czynności), których łatwość odbiega od łatwości zadania jako
całości.

T

19%

Ł

31%

BŁ

17%

UT

31%

BT

2%
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1. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne

Liczba uczniów 1097

Średnia 34,18

Łatwość testu 0,68

Błąd standardowy 0,28

Mediana 36

Dominanta 37

Odchylenie standardowe 9,36

Minimum 0

Maksimum 50

2. Ogólne wyniki egzaminu

Średnie wyniki z rozbiciem na poszczególne umiejętności przedstawia poniższa tabela.

Jest naturalne, a nawet wskazane, by analizując efekty egzaminu dokonać porównania otrzy-

manego wyniku ze średnimi wynikami w okręgu czy kraju. Warto również,  by to porównanie

odnosiło się do wszystkich umiejętności, które są badane w teście.

L
ic
zb
a 
zd
aj
ąc
yc
h Obszar standardów

czytanie i odbiór

tekstów kultury

       tworzenie 

  własnego tekstu

Wynik ogól-

ny

25 pkt 25 pkt 50 pkt

  Razem 1097 23,10 11,08 34,18
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Wyniki egzaminu w skali procentowej
z uwzględnieniem obszarów standardów 

0,0%
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50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Czytanie i odbiór tekstów
kultury

Tworzenie własnego tekstu Razem

3. Rozkład częstości wyników

Poniższy  wykres  prezentuje  rozkład  liczby  uczniów,  którzy  uzyskali  z  egzaminu  

określony wynik punktowy. Rozkład ten pozwala uczniowi na dostrzeżenie swojej pozycji

w odniesieniu do całej populacji. Korzystając ponadto z wartości mediany możemy stwier-

dzić, że połowa uczniów osiąga wyniki wyższe oraz połowa wyniki niższe niż 36 punktów.
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Częstość występowania wyniku
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liczba punktów

Liczba
punktów

Częstość Procent Procent skumulowany

0 0 0,00% 0,00%
1 0 0,00% 0,00%
2 1 0,09% 0,09%
3 3 0,27% 0,36%
4 1 0,09% 0,46%
5 6 0,55% 1,00%
6 0 0,00% 1,00%
7 3 0,27% 1,28%
8 3 0,27% 1,55%
9 6 0,55% 2,10%
10 7 0,64% 2,73%
11 3 0,27% 3,01%
12 2 0,18% 3,19%
13 3 0,27% 3,46%
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14 5 0,46% 3,92%
15 4 0,36% 4,28%
16 10 0,91% 5,20%
17 8 0,73% 5,93%
18 9 0,82% 6,75%
19 8 0,73% 7,47%
20 17 1,55% 9,02%
21 15 1,37% 10,39%
22 17 1,55% 11,94%
23 15 1,37% 13,31%
24 22 2,01% 15,31%
25 24 2,19% 17,50%
26 21 1,91% 19,42%
27 23 2,10% 21,51%
28 27 2,46% 23,97%
29 35 3,19% 27,16%
30 38 3,46% 30,63%
31 41 3,74% 34,37%
32 36 3,28% 37,65%
33 31 2,83% 40,47%
34 39 3,56% 44,03%
35 40 3,65% 47,68%
36 45 4,10% 51,78%
37 59 5,38% 57,16%
38 53 4,83% 61,99%
39 51 4,65% 66,64%
40 47 4,28% 70,92%
41 57 5,20% 76,12%
42 46 4,19% 80,31%
43 45 4,10% 84,41%
44 50 4,56% 88,97%
45 42 3,83% 92,80%
46 31 2,83% 95,62%
47 28 2,55% 98,18%
48 12 1,09% 99,27%
49 4 0,36% 99,64%
50 4 0,36% 100,00%

4. Wyniki w skali staninowej

Dla  porównania  osiągnięć  między  uczniami  na  danym  egzaminie  można  zastosować

dziewięciopunktową skalę staninową. Ta znormalizowana skala dzieli cała populację na roz-

łączne grupy, z których kolejne mają wyrażoną w procentach „długość” równą odpowiednio

4, 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4. Uporządkowane rosnąco wyniki określa się numerami staninów

1 do 9. I tak 1.stanin zawiera 4% wyników najniższych, stanin 2.zawiera 7% wyników bardzo

niskich itd.
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Poniższa tabela prezentuje przedziały punktowe dla kolejnych staninów oraz wielkość po-

pulacji uczniów, którzy uzyskali wynik na danym, wyznaczonym przez kolejne staniny,  po-

ziomie:

Numer stanina
Opis wyniku

/poziom/

Wyniki w przedziałach

punktowych

Liczba

uczniów

1 najniższy 0 – 14 43

2 b. niski 15 – 21 71

3 niski 22 – 28 149

4 niżej średni 29 – 33 181

5 średni 34 – 38 236

6 wyżej średni 39 – 41 155

7 wysoki 42 – 44 141

8 b. wysoki 45 – 46 73

9 najwyższy 47 - 50 48
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5. Łatwość zadań8

Poniższa tabela prezentuje kartotekę testu oraz łatwość poszczególnych zadań/czynności. 

8 Patrz przypis na str. 31.
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St
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d

Sprawdzana umiejętność

Uczeń:

N
u
m
er
 c
zy

nn
oś
ci

Ł
at
w
oś

ć

1 I/3 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1 0,70
2 I/3 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 2 0,68

3
II/1

pisze poprawnie pod względem gramatycznym, ortograficznym
i interpunkcyjnym 

3 0,57

II/4
redaguje tekst spójny pod względem logicznym 
i składniowym

4 0,44

4 I/4 dostrzega środki wyrazu w tekstach literackich - rymy 5 0,61
5 I/1 czyta ze zrozumieniem na poziomie dosłownym tekst literacki 6 0,59
6 I/3 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 7 0,56
7 I/6 dostrzega i analizuje konteksty 8 0,97
8 I/6 wykorzystuje wiedzę o sztuce 9 0,68
9 I/2 interpretuje tekst literacki 10 0,74
10 I/3 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 11 0,84
11 I/3 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 12 0,78
12 I/5 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe 13 0,52

13

II/5 wyraża własne oceny, wartościuje 14 0,68

II/1
redaguje opis, zachowując charakterystyczne dla tej formy wy-
powiedzi słownictwo

15 0,55

II/4
II/4
II/4

zachowuje spójny i logiczny układ treści, trójdzielność układu
treści

16 0,35
17 0,47
18 0,42

II/1
II/1
II/1
II/1
II/1

pisze czytelnie i stosuje podstawowe zasady gramatyki, ortografii
i interpunkcji

19 0,57
20 0,62
21 0,55
22 0,48
23 0,81

14 I/1 czyta ze zrozumieniem tekst na poziomie dosłownym 24 0,81

15 I/3 wybiera z krótkich i prostych tekstów istotne treści 25 0,92

16 I/3 dostrzega istotne treści 26 0,77

17 I/3 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 27 0,87

18 I/3 wyszukuje w tabeli potrzebne informacje 28 0,40

19 I/3 wyszukuje w tabeli potrzebne informacje 29 0,84

20 I/6
dostrzega i analizuje konteksty oraz wskazuje zależności między
nimi

30 0,92

21 I/1 czyta tekst ze zrozumieniem na poziomie dosłownym 31 0,81

22 I/5 dostrzega przyczyny 32 0,81

23 I/3
wyszukuje w tekście potrzebne informacje i uzupełnia nimi zda-
nia

33 0,86

24 II/3 tworzy tekst dostosowany do sytuacji komunikacyjnej 34 0,32
25 I/2 interpretuje tekst literacki, uwzględniając intencję nadawcy 35 0,85
26 I/1 czyta na poziomie dosłownym tekst literacki 36 0,86

27

II/3
formułuje kilkuzdaniowy tekst informacyjny (zaproszenie) uży-
wając wyrazów o charakterze perswazyjnym

37 0,41
38 0,76

II/4 zachowuje spójny i logiczny układ treści 39 0,59

II/1
stosuje podstawowe zasady gramatyki, ortografii
i interpunkcji

40 0,68
41 0,60
42 0,89
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Siedem spośród zamieszczonych w teście zadań to zadania zamknięte. Za rozwiązanie

każdego z nich uczeń mógł uzyskać jeden punkt, zatem analizując ich łatwość wystarczy od-

nieść się do ilości zadań o określonym charakterze. Informacja, że jedno zadanie jest trudne

pozwala w uproszczeniu stwierdzić, że 50
1  część testu jest trudna. Jednak w przypadku za-

dań otwartych należy uwzględnić ich wagę punktową. Nie wystarczy powiedzieć, że zadanie

27. jest umiarkowanie trudne, ale trzeba pamiętać, że uczeń mógł uzyskać za jego rozwiąza-

nie 6 punktów. Wyrażony w procentach udział tego zadania w całości testu wynosi więc 50
6 ,

czyli 12%. 

Poniższe zestawienia tabelaryczne dokonują więc rozdziału zadań na zamknięte oraz

otwarte. 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Łatwość zadań Ilość Numer zadania
bardzo trudne (BT)    0 - 0,19 0 -

trudne (T) 0,2 - 0,49 0 -
umiarkowanie trudne (UT) 0,5 - 0,69 3 5, 6, 8 

łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 4 9, 14, 2526
bardzo łatwe (BŁ)      0,9 - 1   2 7, 20

RAZEM: 9

ZADANIA OTWARTE

Łatwość zadań Ilość

Procent ogółu
zadań 

(w ujęciu
punktowym)

Numer zadania Uwagi9

bardzo trudne
(BT)

   0 - 0,19 0 0 - -

trudne (T) 0,2 - 0,49 2 6 18, 24 -

umiarkowanie
trudne (UT)

0,5 - 0,69 6 42 2, 3, 4, 12, 13, 27

T:3.II;
13.III,IV,V,IX;

27.I 
Ł:13.X; 27.II,V

łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 9 28
1, 10, 11, 16, 17,
19, 21, 22, 23

-

bardzo łatwe
(BŁ)

     0,9 - 1   1 4 15 -

RAZEM: 18 80

9 Patrz przypis na str. 33.
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Procentowy udział zadań / czynności mieszczących się na odpowiednim poziomie ła-

twości prezentuje poniższy wykres.

Ł
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UT

36%

T

19%

BŁ

7%
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B. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

B.1. Arkusz A1 

1. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne

Analiza ilościowa  testu opiera się na szerokiej grupie wskaźników statystycznych.

Część z nich zawarta jest w tabeli  przedstawionej poniżej. 

Liczba uczniów 53082

Średnia 27,32

Łatwość testu 0,55

Błąd standardowy 0,047

Mediana 27

Dominanta 25

Odchylenie standardowe 10,73

Minimum 0

Maksimum 50

2. Ogólne wyniki egzaminu

Średnie wyniki uczniów województwa łódzkiego i świętokrzyskiego, z rozbiciem na

poszczególne umiejętności przedstawia poniższa tabela. Jest naturalne, a nawet wskazane, by

analizując  efekty  egzaminu dokonać  porównania  wyniku otrzymanego przez  daną  szkołę,

a nawet ucznia, ze średnimi wynikami w gminie, powiecie, województwie10. Warto również,

by to porównanie odnosiło się do wszystkich umiejętności, które są badane w teście.

Województwo

L
ic
zb
a 
zd
aj
ąc
yc
h

Obszar standardów
umiejętne

 stosowanie ter-

minów,

 pojęć...

wyszukiwanie

i stosowanie 

informacji

wskazywanie

i opisywanie fak-

tów...

stosowanie 

zintegrowanej

wiedzy... W
yn

ik
 o
gó

ln
y

15 pkt 12 pkt 15 pkt 8 pkt 50 pkt

łódzkie 34074 7,85 8,73 7,91 2,62 27,11

świętokrzyskie 19008 8,07 8,83 8,10 2,70 27,70

Razem 53082 7,93 8,77 7,98 2,65 27,32

10 Patrz tabela str. 75 i następne.
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Wyniki egzaminu w skali procentowej
 z uwzględnieniem obszarów standardów 
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terminów
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Opisywanie
zależności

Rozwiązywanie
problemów

Razem

3. Rozkład częstości wyników

Poniższy wykres prezentuje rozkład liczby uczniów, którzy uzyskali z egzaminu określo-

ny wynik punktowy. Rozkład ten pozwala uczniowi na dostrzeżenie swojej pozycji  w od-

niesieniu do całej populacji. Korzystając ponadto z wartości mediany możemy stwierdzić, że

połowa uczniów osiąga wyniki wyższe oraz połowa wyniki niższe niż 27 punktów.
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Częstość występowania wyniku
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Liczba
punktów

Częstość Procent Procent skumulowany

0 1 0,00% 0,00%
1 0 0,00% 0,00%
2 3 0,01% 0,01%
3 24 0,05% 0,05%
4 45 0,08% 0,14%
5 145 0,27% 0,41%
6 232 0,44% 0,85%
7 343 0,65% 1,49%
8 510 0,96% 2,45%
9 661 1,25% 3,70%
10 817 1,54% 5,24%
11 984 1,85% 7,09%
12 1114 2,10% 9,19%
13 1198 2,26% 11,45%
14 1205 2,27% 13,72%
15 1326 2,50% 16,22%
16 1370 2,58% 18,80%
17 1498 2,82% 21,62%
18 1477 2,78% 24,40%
19 1483 2,79% 27,20%
20 1577 2,97% 30,17%
21 1588 2,99% 33,16%
22 1583 2,98% 36,14%
23 1565 2,95% 39,09%
24 1565 2,95% 42,04%
25 1672 3,15% 45,19%
26 1562 2,94% 48,13%
27 1531 2,88% 51,01%
28 1542 2,90% 53,92%
29 1456 2,74% 56,66%
30 1550 2,92% 59,58%
31 1564 2,95% 62,53%
32 1551 2,92% 65,45%
33 1494 2,81% 68,26%
34 1479 2,79% 71,05%
35 1497 2,82% 73,87%
36 1456 2,74% 76,61%
37 1452 2,74% 79,35%
38 1362 2,57% 81,91%
39 1335 2,51% 84,43%
40 1250 2,35% 86,78%
41 1181 2,22% 89,01%
42 1038 1,96% 90,96%
43 1042 1,96% 92,93%
44 892 1,68% 94,61%
45 801 1,51% 96,12%
46 671 1,26% 97,38%
47 543 1,02% 98,40%
48 412 0,78% 99,18%
49 224 0,42% 99,60%
50 211 0,40% 100,00%
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4.  Wyniki w skali staninowej

Dla  porównania  osiągnięć  między   uczniami  na  danym egzaminie  można  zastosować

dziewięciopunktową skalę staninową. Ta znormalizowana skala, dzieli cała populację na roz-

łączne grupy, z których kolejne mają wyrażoną w procentach „długość” równą odpowiednio

4, 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4. Uporządkowane rosnąco wyniki określa się numerami staninów

od 1 do 9. I tak 1. stanin zawiera 4% wyników najniższych, stanin 2. zawiera 7% wyników

bardzo niskich itd.

Poniższa tabela prezentuje przedziały punktowe dla kolejnych staninów oraz wielkość po-

pulacji uczniów, którzy uzyskali wynik na danym, wyznaczonym przez kolejne staniny,  po-

ziomie:

Numer stanina
Opis wyniku

/poziom/

Wyniki w przedziałach

punktowych

Liczba

uczniów

1 najniższy 0 - 9 1964

2 b. niski 10 - 13 4113

3 niski 14- 17 5399

4 niżej średni 18 - 23 9273

5 średni 24 - 30 10878

6 wyżej średni 31 - 36 9041

7 wysoki 37 - 41 6580

8 b. wysoki 42 - 45 3773

9 najwyższy 46 - 50 2061

5. Łatwość zadań11

Poniższa tabela prezentuje kartotekę testu wraz z łatwością poszczególnych zadań/czynności.

N
u
m
er

za
da

n
ia

N
u
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er

r 
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n
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ci

St
an

ar
d

Badana czynność

Uczeń:

L
ic
zb

a 
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n
k
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w

Ł
at
w
oś

ć

1. 1 II/2 przetwarza informacje (procentowy diagram kołowy) 1 0,94
2. 2 II/2 przetwarza informacje (procentowy diagram kołowy) 1 0,77
3. 3 I/2 wykonuje obliczenia 1 0,74
4. 4 II/1 odczytuje informacje 1 0,56
5. 5 III/2 posługuje się językiem symboli (chemicznych) 1 0,74
6. 6 I/2 wykonuje obliczenia (oblicza masę cząsteczki) 1 0,77
7. 7 II/2 interpretuje informacje 1 0,57
8. 8 III/3 analizuje wykres funkcji 1 0,73

11 Patrz przypis na str. 31.
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9. 9 III/3 analizuje wykres funkcji 1 0,64
10. 10 III/1 wykorzystuje prawa fizyki do objaśniania zależności 1 0,69
11. 11 I/2 wykonuje obliczenia procentowe 1 0,54
12. 12 II/2 interpretuje informacje (tabela) 1 0,79
13. 13 IV/3 tworzy modele sytuacji problemowej (własności miar figur podobnych) 1 0,33
14. 14 II/2 odczytuje i przetwarza informacje (rysunek) 1 0,77
15. 15 II/2 porównuje informacje 1 0,43
16. 16 I/1 wybiera odpowiednie terminy do opisu organizmów 1 0,34
17. 17 IV/4 przewiduje wynik doświadczenia 1 0,48
18. 18 III/1 wskazuje prawidłowości w funkcjonowaniu układów 1 0,61
19. 19 II/2 interpretuje informacje (diagram słupkowy) 1 0,83
20. 20 II/1 odczytuje informacje (diagram słupkowy) 1 0,93
21. 21 II/2 przetwarza informacje (diagram słupkowy) 1 0,57
22. 22 IV/1 kojarzy różnorodne fakty i wyciąga wnioski 1 0,55
23. 23 II/1 odczytuje informacje z mapy 1 0,84
24. 24 II/2 przetwarza informacje (mapy pogody) 1 0,76
25. 25 III/4 wskazuje związki przyczynowo-skutkowe 1 0,80
26. 26 I/2 wykonuje obliczenia procentowe (oblicza odsetki i odlicza podatek) 1 0,61

27 I/2 wykonuje obliczenia procentowe (oblicza odsetki i odlicza podatek) 1 0,44
28 I/2 wykonuje obliczenia procentowe (oblicza odsetki i odlicza podatek) 1 0,34

27. 29 III/3 oblicza wartość funkcji 1 0,69
30 III/3 oblicza wartość funkcji 1 0,55

28. 31 III/3 interpretuje własności funkcji 1 0,49
29. 32 III/3 interpretuje własności funkcji 1 0,26

33 III/3 interpretuje własności funkcji 1 0,24
30. 34 III/3 przekształca wzór funkcji 1 0,38

35 III/3 przekształca wzór funkcji 1 0,25
31. 36 I/1 wybiera właściwe terminy do opisu obiektów przyrodniczych 1 0,49

37 I/1 wybiera właściwe terminy do opisu obiektów przyrodniczych 1 0,64
38 I/1 wybiera właściwe terminy do opisu obiektów przyrodniczych 1 0,67

32. 39 IV/1 stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów 1 0,45
40 IV/1 stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów 1 0,32
41 IV/1 stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów 1 0,18
42 IV/1 stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów 1 0,17
43 IV/1 stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów 1 0,17

33. 44 I/3 posługuje się własnościami figur (oblicza pole figury płaskiej) 1 0,53
45 I/3 posługuje się własnościami figur (oblicza pole figury płaskiej) 1 0,60
46 I/3 posługuje się własnościami figur (oblicza pole figury płaskiej) 1 0,53
47 I/3 posługuje się własnościami figur (oblicza pole figury płaskiej) 1 0,34
48 I/3 posługuje się własnościami figur (oblicza pole figury płaskiej) 1 0,35

34. 49 III/2 posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych 1 0,53
50 III/2 posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych 1 0,37
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Zamieszczone w teście  zadania  od 1  do 25 to  zadania  zamknięte.  Za  rozwiązanie

każdego z nich uczeń mógł uzyskać jeden punkt, zatem  analizując ich łatwość wystarczy od-

nieść się do ilości zadań o określonym charakterze.  Informacja, że jedno zadanie jest trudne

pozwala w uproszczeniu stwierdzić, że 50
1  część testu jest trudna. Jednak w przypadku za-

dań otwartych należy uwzględnić ich wagę punktową. Nie wystarczy powiedzieć, że zadanie

32 jest trudne, bo trzeba pamiętać, że uczeń mógł uzyskać za jego rozwiązanie 5 punktów.

Wyrażony w procentach udział tego zadania w całości testu wynosi więc 50
5 , czyli 10%. 

Poniższe zestawienia tabelaryczne dokonują więc rozdziału zadań na zamknięte oraz

otwarte. 
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ZADANIA ZAMKNIĘTE

Łatwość zadań Ilość zadań Numer zadania
bardzo trudne (BT)    0 - 0,19 0 -
trudne (T) 0,2 - 0,49 4 13, 15, 16, 17
umiarkowanie trudne (UT) 0,5 - 0,69 8 4, 7, 9, 10, 11, 18, 21, 22
łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 11 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 19, 23, 24, 25
bardzo łatwe (BŁ) 0,9 - 1   2 1, 20

RAZEM: 25

ZADANIA OTWARTE

Łatwość zadań Ilość

Procent 
ogółu zadań 

(w ujęciu
 punktowym)

Numer 
zadania

uwagi12

bardzo trudne
(BT)

   0 - 0,19 0 0 - -

trudne (T) 0,2 - 0,49 7 40
26, 28, 29, 30,
32, 33, 34

BT:32.III,IV,V;
UT:
26.I;33.I,II,III;
34.I

umiarkowanie
trudne (UT)

0,5 - 0,69 2 10 27, 31  T: 31.I;

łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 0 0 - - 
bardzo łatwe

(BŁ)
     0,9 - 1   0 0 - -

RAZEM: 9 50

Procentowy udział zadań /czynności mieszczących się na odpowiednim poziomie ła-

twości prezentuje poniższy wykres.

12 Patrz przypis na str. 33.
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B.2. Arkusz A8 

1. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne

Liczba uczniów 1093

Średnia 31,80

Łatwość testu 0,64

Błąd standardowy 0,29

Mediana 32

Dominanta 30

Odchylenie standardowe 9,575

Minimum 0

Maksimum 50

2. Ogólne wyniki egzaminu

Średnie wyniki z rozbiciem na poszczególne umiejętności przedstawia poniższa tabela.

Jest naturalne, a nawet wskazane, by analizując efekty egzaminu dokonać porównania otrzy-

manego wyniku ze średnimi wynikami w okręgu czy kraju13. Warto również, by to porów-

nanie odnosiło się do wszystkich umiejętności, które są badane w teście.

L
ic
zb
a 
zd
aj
ąc
yc
h Obszar standardów

I II III IV

W
yn

ik
 o
gó

ln
y

21 pkt 14 pkt 8 pkt 7 pkt 50 pkt

Razem 1093 10,59 10,80 5,01 5,40 31,80

13 Patrz tabela str. 75 i następne.
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Wyniki egzaminu w skali procentowej
 z uwzględnieniem obszarów standardów 
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3.   Rozkład częstości wyników

Poniższy wykres prezentuje rozkład liczby uczniów, którzy uzyskali z egzaminu okre-

ślony wynik punktowy. Rozkład ten pozwala uczniowi na dostrzeżenie swojej pozycji w od-

niesieniu do całej  populacji.  Korzystając ponadto z wartości mediany możemy stwierdzić,

że połowa uczniów osiąga wyniki wyższe oraz połowa wyniki niższe niż 32 punkty.
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Liczba
punktów

Częstość Procent Procent skumulowany

0 0 0,00% 0,00%
1 0 0,00% 0,00%
2 1 0,09% 0,09%
3 3 0,27% 0,37%
4 3 0,27% 0,64%
5 1 0,09% 0,73%
6 3 0,27% 1,01%
7 5 0,46% 1,46%
8 2 0,18% 1,65%
9 4 0,37% 2,01%
10 4 0,37% 2,38%
11 4 0,37% 2,74%
12 4 0,37% 3,11%
13 5 0,46% 3,57%
14 10 0,91% 4,48%
15 11 1,01% 5,49%
16 17 1,56% 7,04%
17 14 1,28% 8,33%
18 14 1,28% 9,61%
19 16 1,46% 11,07%
20 15 1,37% 12,44%
21 17 1,56% 14,00%
22 26 2,38% 16,38%
23 33 3,02% 19,40%
24 28 2,56% 21,96%
25 33 3,02% 24,98%
26 30 2,74% 27,72%
27 38 3,48% 31,20%
28 39 3,57% 34,77%
29 40 3,66% 38,43%
30 50 4,57% 43,00%
31 33 3,02% 46,02%
32 49 4,48% 50,50%
33 43 3,93% 54,44%
34 41 3,75% 58,19%
35 36 3,29% 61,48%
36 48 4,39% 65,87%
37 41 3,75% 69,62%
38 40 3,66% 73,28%
39 44 4,03% 77,31%
40 32 2,93% 80,24%
41 32 2,93% 83,17%
42 31 2,84% 86,00%
43 31 2,84% 88,84%
44 32 2,93% 91,77%
45 20 1,83% 93,60%
46 13 1,19% 94,78%
47 25 2,29% 97,07%
48 15 1,37% 98,44%
49 9 0,82% 99,27%
50 8 0,73% 100,00%
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4.  Wyniki w skali staninowej

Dla  porównania  osiągnięć  między  uczniami  na  danym  egzaminie  można  zastosować

dziewięciopunktową skalę staninową. Ta znormalizowana skala dzieli cała populację na roz-

łączne grupy, z których kolejne mają wyrażoną w procentach „długość” równą odpowiednio

4, 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4. Uporządkowane rosnąco wyniki określa się numerami staninów

od 1 do 9. I tak 1. stanin zawiera 4% wyników najniższych, 2. stanin zawiera 7% wyników

bardzo niskich itd.

Poniższa tabela prezentuje przedziały punktowe dla kolejnych staninów oraz wielkość po-

pulacji uczniów, którzy uzyskali wynik na danym, wyznaczonym przez kolejne staniny, po-

ziomie:

Numer stanina
Opis wyniku

/poziom/

Wyniki w przedziałach

punktowych
Liczba uczniów

1 najniższy 0 – 13 39

2 b. niski 14 - 19 82

3 niski 20 - 24 119

4 niżej średni 25 - 29 180

5 średni 30 – 34 216

6 wyżej średni 35 – 39 209

7 wysoki 40 – 43 126

8 b. wysoki 44 – 46 65

9 najwyższy 47 - 50 57

5. Łatwość14 zadań

Poniższa tabela prezentuje kartotekę testu oraz łatwość poszczególnych zadań/czynności.

N
u
m
er
 z
ad

an
ia

N
u
m
er
 c
zy

nn
oś
ci

S
ta
nd

ar
d

Badana czynność 
Uczeń:

L
ic
zb

a
p
u
nk

tó
w

Ł
at
w
oś

ć

1 1 I/3b oblicza pole powierzchni prostokąta 1 0,71
2 2 I/1b określa kierunki świata 1 0,80

3
3 I/2d dokonuje zamiany wymiarów na podstawie podanej skali 1 0,29
4 I/2d dokonuje zamiany wymiarów na podstawie podanej skali 1 0,28

4 5 I/2d dokonuje zamiany centymetrów na metry 1 0,60

14 Patrz przypis na str. 31.
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5
6 I/2a wykonuje dodawanie lub mnożenie w sytuacji praktycznej 1 0,68
7 I/2a wykonuje dodawanie lub mnożenie w sytuacji praktycznej 1 0,56

6 8 I/3a rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych 3 0,91
7 9 II/1c odczytuje informacje z tabeli 1 0,59
8 10 II/2c analizuje dane dotyczące temperatury 1 0,60
9 11 II/1e odczytuje wartość temperatury z rysunku 1 0,75

10

12 I/2a oblicza i porównuje wartość zakupów 1 0,45
13 I/2a oblicza i porównuje wartość zakupów 1 0,61
14 I/2a oblicza i porównuje wartość zakupów 1 0,29
15 I/2a oblicza i porównuje wartość zakupów 1 0,16
16 I/2a oblicza i porównuje wartość zakupów 1 0,12

11
17 III/4b wskazuje działania służące zdrowiu człowieka 1 0,71
18 III/4b wskazuje działania służące zdrowiu człowieka 1 0,89
19 III/4b wskazuje działania służące zdrowiu człowieka 1 0,45

12
20 III/1d

rozróżnia stopień przewodnictwa cieplnego drewna
i metalu

1 0,59

21 III/1d
rozróżnia stopień przewodnictwa cieplnego drewna
i metalu

1 0,62

13 22 IV/1b dostrzega problem i wyciąga wnioski 1 0,81

14 23 III/3a
na podstawie tabeli wskazuje zależność między czasem trwania
prac remontowych, a ilością zużytej wody

1 0,75

15 24 II/2b porównuje wielkości odczytane z diagramu kołowego 1 0,90
16 25 II/2a selekcjonuje informacje przedstawione w tekście 1 0,74
17 26 II/1c odczytuje dane z tabeli (umie korzystać z kalendarza) 1 0,86

18
27 III/4a wskazuje na znaczenie warunków pogodowych dla człowieka 1 0,56

28 III/4a wskazuje na znaczenie warunków pogodowych dla człowieka 1 0,45

19
29 I/2b operuje procentami 1 0,24
30 I/2b operuje procentami 1 0,22
31 I/2b operuje procentami 1 0,20

20 32 II/2e interpretuje dane przedstawione w postaci diagramu 1 0,74
21 33 II/2b porównuje wydatki poniesione w czasie remontu 1 0,94

22

34 IV/1b
wskazuje kolejne czynności, jakie należy wykonać, aby założyć
akwarium

1 0,75

35 IV/1b
wskazuje kolejne czynności, jakie należy wykonać, aby założyć
akwarium

1 0,73

36 IV/1b
wskazuje kolejne czynności, jakie należy wykonać, aby założyć
akwarium

1 0,78

37 IV/1b
wskazuje kolejne czynności, jakie należy wykonać, aby założyć
akwarium

1 0,75

23 38 II/2a z podanych informacji wybiera właściwe 4 0,82

24
39 IV/1b wskazuje sposoby rozwiązania sytuacji problemowej 1 0,79
40 IV/1b wskazuje sposoby rozwiązania sytuacji problemowej 1 0,79

25
41 II/2g potrafi wskazać wybrzeże morskie oraz góry w Polsce 1 0,67
42 II/2g potrafi wskazać wybrzeże morskie oraz góry w Polsce 1 0,72

26 43 I/1b zna charakterystyczne elementy krajobrazu Polski 3 0,55
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Siedem spośród zamieszczonych w teście zadań to zadania zamknięte. Za rozwiązanie

każdego z nich uczeń mógł uzyskać jeden punkt, zatem analizując ich łatwość wystarczy od-

nieść się do ilości zadań o określonym charakterze. Informacja, że jedno zadanie jest trudne

pozwala w uproszczeniu stwierdzić, że 50
1  część testu jest trudna. Jednak w przypadku za-

dań otwartych należy uwzględnić ich wagę punktową. Nie wystarczy powiedzieć, że zadanie

22. jest łatwe, ale trzeba pamiętać, że uczeń mógł uzyskać za jego rozwiązanie 4 punkty. Wy-

rażony w procentach udział tego zadania w całości testu wynosi więc 50
4 , czyli 8%. 

Poniższe zestawienia tabelaryczne dokonują więc rozdziału zadań na zamknięte oraz

otwarte. 
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ZADANIA ZAMKNIĘTE
Łatwość zadań Ilość Numer zadania

bardzo trudne (BT)    0 - 0,19 0 -
trudne (T) 0,2 - 0,49 0 -

umiarkowanie trudne (UT) 0,5 - 0,69 0 -
łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 6 1, 2, 9, 16, 17, 20

bardzo łatwe (BŁ)     0,9 - 1   1 21
RAZEM: 7

ZADANIA OTWARTE

Łatwość zadań Ilość

Procent 

ogółu zadań 

(w ujęciu 

punktowym)

Numer 

zadania
Uwagi15

bardzo trudne (BT)    0 - 0,19 0 0 - -
trudne (T) 0,2 - 0,49 3 20 3, 10, 19 BT: 10.IV,V;

umiarkowanie trud-
ne (UT)

0,5 - 0,69 9 34
4, 5, 7, 8,

11,12, 18, 25,
26

T:11.III; 18.II 

Ł:11.I,II; 25.II

łatwe (Ł) 0,7 - 0,89 5 24
13, 14, 22, 23,

24
-

bardzo łatwe (BŁ)   0,9 - 1   2 8 6, 15 -
RAZEM: 19 86

Procentowy udział zadań / czynności mieszczących się na odpowiednim poziomie ła-

twości prezentuje poniższy wykres.

15 Patrz przypis na str. 33.
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VII. ANALIZA JAKOŚCIOWA

A. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 

A.1  SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZADAŃ OTWARTYCH 

Treść zadania 21. W jaki sposób aktor z fotografii wyraża emocje? Podaj dwa przy-
kłady. 

Standard i umiejęt-
ność 
badane zadaniem 

I/4 
Uczeń dostrzega środki wyrazu.

Poprawna
odpowiedź

np. mimiką twarzy lub miną (wytrzeszczone oczy, groźne spojrzenie,
wykrzywione usta); gestem (skurczone palce, palce zaciśnięte na ubra-
niu, ręka ułożona na piersi)

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za podanie dwóch przykładów. 
Za poprawne należy uznać zarówno odpowiedzi ogólne, jak

i szczegółowe.

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich i krótki do nich
komentarz

Na jego twarzy widać zaskoczenie.
Aktor jest przerażony.
Aktor wyraża strach.

Uczniowie odczytywali polecenie nieuważnie i dlatego często, zamiast

mówić o sposobie wyrażania emocji, nazywali te emocje. 

Wniosek z analizy
wskaźników 
łatwości

Zadanie okazało się łatwe. 
Wskaźnik łatwości tego zadania wynosi 0,72.

Treść zadania 22. Które wydarzenie historyczne zostało przywołane we fragmencie
wiersza: Polska na mapach się zatrze? 

Standard i umiejęt-
ność 
badane zadaniem 

I/6 
Uczeń dostrzega kontekst historyczny.

Poprawna
odpowiedź

III rozbiór Polski (utrata niepodległości, rozbiór, rozbiory)

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za podanie faktu.

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

We fragmencie wiersza została przywołana okupacja Polski
przez  Niemców.
Dotyczy to I wojny światowej.

Uczniowie często odwoływali się do niewłaściwego wydarzenia

historycznego – nie  brali pod uwagę treści wiersza, tylko własne po-

zatekstowe skojarzenia  z podanym cytatem.  

Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się umiarkowanie trudne. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,57.

Treść zadania 23. Na podstawie wiersza napisz, jaki jest cel gry aktora na scenie.
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Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

I/2 
Uczeń interpretuje tekst. 

Poprawna
odpowiedź

np. porusza widzów; przekazuje patriotyczne treści; skłania do reflek-
sji; przekazuje uczucia bohatera

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za wyjaśnienie wynikające z treści wiersza.

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

Aktor chce na scenie przeżyć trzy godziny: miłości, rozpaczy, prze-
strogi.
Celem gry aktora jest rozbawienie widza.

Uczniowie często cytowali fragmenty wiersza lub odwoływali się

do własnych doświadczeń, a nie do tekstu. 
Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się umiarkowanie trudne. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,51.

Treść zadania 24. Jaki jest nastrój trzeciej zwrotki? 
Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

I/2 
Uczeń interpretuje tekst.

Poprawna
odpowiedź

np. ponury; straszny; tajemniczy; złowrogi; grozy; podniosły; smutny

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje  za wyjaśnienie zgodne z wymową III zwrotki
wiersza.

0 punktów uczeń otrzymuje, jeżeli odpowiedź zawiera określenie na-
stroju sprzeczne z wymową III zwrotki (np. spokojny; wesoły).

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

Nastrój jest entuzjastyczny i radosny.
W tej zwrotce panuje ukojenie rozpaczy po utracie niepodległości.
Oczekuje się tu na coś pokrzepiającego.

Uczniowie interpretowali utwór niezgodnie z intencją nadawcy;  nie

zawsze odwoływali się do właściwej zwrotki. 

Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się łatwe. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,71.

Treść zadania 25. Wypisz i nazwij jeden ze środków poetyckich tworzących nastrój w
trzeciej zwrotce. 

Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

II/2 
Uczeń posługuje się terminami z poetyki.

Poprawna
odpowiedź

np. straszna cichość: epitet; noc długa: epitet; noc jak pokolenie: po-
równanie; noc długa – noc jak pokolenie: powtórzenie lub porównanie;
łzami z wosku mżą świece: metafora (przenośnia); mrok złowrogi: epitet

Przydział 
punktów

1  punkt  uczeń  otrzymuje za  wypisanie  i nazwanie  jednego  środka
poetyckiego tworzącego nastrój. 

W  przypadku  wypisania  większej  liczby  środków  artystycznych
1 punkt przyznajemy tylko za poprawne nazwanie wszystkich. 
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Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

Nastrój trzeciej zwrotki jest straszny.
Straszna cichość.
Porównanie.

Uczniowie nie rozumieli polecenia i określali nastrój wiersza; czasami

zaś wiedzieli, czego się od nich wymaga, ale nie dysponowali określo-

ną wiedzą o środkach wyrazu i albo podawali tylko nazwę środka

poetyckiego, albo wypisywali tylko fragment tekstu.
Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się trudne. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,46.

Treść zadania 26. Przekształć cytat z wiersza: na teatrum wkroczy, zastępując słowa
podniosłe wyrazami potocznymi.

Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

II/7
Uczeń przekształca fragment wiersza.

Poprawna
odpowiedź

 wejdzie (wyjdzie) na scenę, wejdzie do teatru
teatrum – teatr lub scena, wkroczy – wejdzie (wyjdzie)

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za zapisanie poprawnego związku wyrazo-
wego.

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

Do teatru wkroczy.
Wejdzie do teatrum.
Wejdzie na teatr.

Uczniowie często zastępowali tylko jedno słowo podniosłe wyrazem

potocznym lub podawali niewłaściwy związek wyrazowy.

Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się łatwe. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,70.

Treść zadania 27. Na podstawie wiersza wyjaśnij, jaką funkcję pełnił teatr Bogusław-
skiego w czasach niewoli narodowej. 

Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

II/6
Uczeń uogólnia informacje.

Poprawna
odpowiedź

np. zastępował ojczyznę; budził uczucia patriotyczne; podtrzymywał
na duchu; pomagał przetrwać niewolę

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za wyjaśnienie roli teatru Bogusławskiego
wynikające z treści wiersza.

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

Funkcja teatru wtedy się zmienia.
Wiersz informował o końcu naszej ojczyzny.

Uczniowie podawali zbyt ogólnikową  informację o roli teatru. Równie

często określali nie funkcję  teatru, lecz wiersza i na dodatek czynili to

niewłaściwie.

Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się trudne. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,49.
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Treść zadania 28. Jakie uczucia wyraża postać Stańczyka ukazana na obrazie Matej-
ki? Odpowiedz, wykorzystując przypis.

Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

I/2
Uczeń odczytuje intencje autora.

Poprawna
odpowiedź

np. smutek (spowodowany utratą Smoleńska, sytuacją w kraju); żal;
bezradność

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za poprawną odpowiedź wynikającą zarówno
z obrazu, jak i z przypisu.

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
 i krótki do nich
komentarz

Stańczyk odpoczywał na krześle, bo był zmęczony.
Stańczyk był znużony.

Błędne odpowiedzi  wynikały często z tego, że uczniowie odczytywali

obraz dosłownie, nie wykorzystując do interpretacji przypisu.  

Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się umiarkowanie trudne. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,64.

Treść zadania 29. Co z postaci królewskiego błazna z obrazu Matejki przejął Kazi-
mierz Kamiński do roli Stańczyka w Weselu ? Podaj dwa przykła-
dy podobieństw.

Standard i umiejęt-
ność  
badane zadaniem

II/6
Uczeń porównuje postać z obrazu z postacią z fotografii.

Poprawna
odpowiedź

np. poza (skrzyżowane ręce, opuszczona głowa, wysunięte nogi); strój;
zamyślenie

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za wyjaśnienie ( niezależnie od formy
gramatycznej).
1 punkt przyznaje się także, jeżeli uczeń oprócz dwóch przykładów
podobieństw w przedstawieniu postaci wymieni elementy tła. 

Przykłady niepo-
prawnych od-
powiedzi uczniow-
skich
i krótki do nich
komentarz

Kazimierz Kamiński przejął z postaci błazna ubiór.
Krzesło i zasłony.
Po pierwsze – ubiór postaci, po drugie – jej ważność.

Uczniowie często tracili punkt za to zadanie, gdyż podawali tylko jeden

przykład podobieństwa postaci albo podawali co prawda dwa po-

dobieństwa, ale  spośród elementów  tła. Zdarzało się także, że szukali

podobieństw nie tylko zewnętrznych i odwoływali się do ważności po-

staci.  

Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się łatwe. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,74.
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Treść zadania 30. Napisz podanie do dyrektora teatru zawierające prośbę o wypoży-
czenie kostiumów dla aktorów grających w szkolnym przedsta-
wieniu Antygony. Wymień trzy postacie z tragedii Sofoklesa, dla
których będą one potrzebne. Nie wprowadzaj do podania swego na-
zwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkasz. 

Standardy 
i umiejętności
badane zadaniem

II/4, II/3, II/3, II/1, II/1

Uczeń zachowuje formalne wyróżniki podania; formułuje prośbę, wymienia
postacie; dostosowuje styl wypowiedzi; zachowuje poprawność językową;
pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Poprawna
odpowiedź

np.

Jagoda Malinowska                                           Malinów, 8 maja, 2003 
ul. Winogronowa 7/9
00 – 001 Malinów

                                                              Pan 
                                                              Jan Gruszka
                                                              Dyrektor Teatru Zielonego 
                                                              w Jabłkowie

                   W związku z zaplanowaną na uroczystość zakończenia
roku  szkolnego  inscenizacją  „Antygony”  Sofoklesa zwracam się
z uprzejmą prośbą o wypożyczenie trzech kostiumów. Potrzebne są
kompletne ubiory dla moich koleżanek i kolegów wcielających się
w postacie tytułowej bohaterki, jej siostry – Ismeny a także Kreona.
                  W uzasadnieniu  mojej  prośby  chciałabym  nadmienić,
że już  niejednokrotnie pomagał  Pan  miłośnikom sztuki teatralnej
w moim gimnazjum.
                   Liczę i tym razem na Pańską życzliwość.
                                                          Z wyrazami szacunku 
                                                           Jagoda Malinowska 

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za treść podania (sformułowanie prośby, wy-
mienienie co najmniej dwóch postaci z Antygony);
1 punkt uczeń otrzymuje za zachowanie wszystkich formalnych wy-
różników podania, czyli za podanie daty, za wskazanie adresata,
wskazanie nadawcy, za podpis;
1 punkt uczeń otrzymuje za dostosowanie stylu do formy wypowiedzi
poprzez  posługiwanie się zwrotami charakterystycznymi dla podania;
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawność językową (dopuszczalny jest
tylko jeden błąd);
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawną ortografię i interpunkcję (do-
puszczalny jest jeden błąd ortograficzny i jeden – interpunkcyjny).

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach
uczniowskich

Uczniowie tracili punkt za realizację tematu, bowiem wymieniali tylko
jedną postać z Antygony. 
Znacznie jednak częściej zdarzało się, że zapominali o zamieszczeniu
daty, o wskazaniu nadawcy i o jego podpisie.
Nie zawsze też pamiętali o pisowni nazw własnych
 wielką literą.
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Wnioski z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się trudne. 
Wskaźnik łatwości tego  zadania wynosi 0,49.
Wprawdzie dobrze radzili sobie uczniowie ze sformułowaniem prośby
i wskazaniem dwu postaci z Antygony, ale mieli trudności z zachowa-
niem wszystkich formalnych wyróżników podania oraz z prze-
strzeganiem zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Pewien kłopot
sprawiało im też dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej i za-
chowanie poprawności językowej. 
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Treść zadania 31. Napisz charakterystykę wybranej postaci literackiej, dowodząc, że
warto ją ukazać w teatrze lub filmie.
Pamiętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza niż połowa 
wyznaczonego miejsca. 

Standardy
i umiejętności
badane zadaniem

II/6, II/6, II/6, II/5, II/5, II/6, II/4, II/4, II/4, II/1, II/3, II/1, II/1
− Uczeń wybiera postać z literatury,
− przedstawia postać,
− dobiera cechy ze względu na temat,
− omawia cechy bohatera,
− uzasadnia celowość ukazania bohatera w teatrze lub filmie,
− podsumowuje rozważania, 
− przestrzega zasad trójdzielnej kompozycji tekstu, zachowuje wła-

ściwe proporcje,
− pisze tekst spójny,
− pisze tekst logicznie uporządkowany,
− pisze poprawnie pod względem językowym,
− posługuje się stylem dostosowanym do sytuacji komunikacyjnej

i formy wypowiedzi,
− pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym,
− pisze poprawnie pod względem ortograficznym.

Poprawna
odpowiedź

np.

     Moim zdaniem, w teatrze lub filmie warto zaprezentować bohatera
kilkunastu  utworów  Andrzeja  Sapkowskiego,  Geralta  z  Rivii.  Prze-
mawia  za  tym  zarówno  intrygujący  wygląd,  jak  i  niesamowita
osobowość tego wiedźmina (czyli zawodowego pogromcy potworów).
   Co prawda w opowiadaniu „Miecz przeznaczenia” dowiadujemy się,
że dzieci z krzykiem uciekały na jego widok. Ale kto z nas nie lubi się
bać?  Zresztą  Geralt  nie  przerażał  deformacją  ciała  czy  brzydotą,
lecz tym, że wyglądał inaczej. W wyniku mutacji genowej jego włosy
stały się zupełnie białe, a oczy miały zdolność rozszerzania i zmniej-
szania źrenic, dlatego wiedźmin bez trudu widział nawet w najgłęb-
szych  ciemnościach.  Był  to  mężczyzna  wysoki,  postawny
i umięśniony. 
     Ale za ukazaniem tego bohatera w filmie lub teatrze przemawia nie
tylko jego fizyczna atrakcyjność. Bowiem dopiero na ekranie kinowym
lub na scenie teatralnej będzie możliwe zaprezentowanie w całej pełni
jego złożonej psychiki. Z jednej strony Geralt nie posiadał uczuć, nie
znał lęku, zabijał potwory z zimną krwią, z drugiej zaś był zagubiony,
pragnął  miłości  i  akceptacji.  Nieustannie  trwały  w  jego  wnętrzu
zmagania człowieka z mutantem. Wiedźmin wytrwale walczył z prze-
znaczeniem i nie czynił nic bez głębszej refleksji. Mimo że został wy-
chowany tak, aby za dużo nie myśleć i za dużo nie odczuwać, przeży-
wał rozterki.  Zastanawiał się nad swoim życiem i nie znajdował wła-
ściwego rozwiązania, o czym świadczą chociażby słowa: „Mam ochra-
niać ludzi przed potworami, ale co zrobić, gdy oni sami nimi      są ?”  
     Właśnie dlatego, że Geralt to bohater pełen sprzeczności, warto nim
zainteresować  szeroką  publiczność.  Zwłaszcza  obecnie,  gdy  ludzie
nade wszystko cenią u  innych siłę  fizyczną i  mało zastanawiają się
nad własnym postępowaniem. Na dodatek chętniej chodzą oni do kina
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czy teatru niż czytają.
Uważam  ponadto,  że  wcielenie  się  w  tak  niejednoznaczną  postać
będzie zapewne niemałym wyzwaniem dla ambitnego aktora. Musi się
on jednak liczyć z tym, że saga Sapkowskiego to dzieło kultowe, znane
wielu  czytelnikom.  Oni  w swoich ocenach będą  bezlitośni.  Ale  czy
zdobycie sławy jest możliwe bez podejmowania ryzyka?
   

Przydział 
punktów

6 punktów uczeń otrzymuje za realizację tematu,  w tym po jednym
punkcie kolejno za:
−wybór postaci z literatury, 
−przedstawienie postaci,
−dobór cech ze względu na temat, 
−omówienie cech bohatera,
−uzasadnienie celowości ukazania bohatera w teatrze lub filmie,
−podsumowanie rozważań.

3 punkty - otrzymuje za kompozycję pracy, w tym kolejno po jednym
punkcie za:
−trójdzielną kompozycję z zachowaniem właściwych proporcji,
−spójność tekstu,
−logiczne uporządkowanie.

3 punkty uczeń  otrzymuje za poprawność języka.
1 punkt  -  otrzymuje za funkcjonalność stylu.
Również  1  punkt  uczeń  otrzymuje  za  poprawność  interpunkcyjną
pracy, natomiast 2 punkty – za poprawność ortograficzną.  

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach
uczniowskich

Uczniowie popełniali błędy rzeczowe, np. przypisywali bohaterowi ce-
chy postaci z innego utworu literackiego. 
Podawali wszystko, co było im wiadome o danej postaci, nie dokony-
wali doboru cech bohatera ze względu na temat.
Kłopoty mieli też czasami  uczniowie z zachowaniem właściwych
proporcji między wstępem, rozwinięciem a zakończeniem; często  za-
kończenie było najobszerniejszą częścią pracy.
Najwięcej zastrzeżeń sprawdzający mieli do strony językowej prac:
uczniowie nadużywali  powtórzeń i zaimków, nie dbali o precyzję wy-
sławiania się, często popisywali się bogactwem słownictwa, nie znając
znaczenia używanych wyrazów. Popełniali  przy tym rażące błędy
ortograficzne typu: bochater, okupacii, zmieżał, patryjotyzm.   

Wnioski z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się trudne. 
Wskaźnik łatwości tego zadania wynosi 0,44.
Uczniowie na ogół rozumieli temat, chociaż zdarzało się, że  uznawali
twórcę za bohatera literackiego. 
Przekazywali swoje przemyślenia we właściwej formie. Nie zawsze
jednak dawali sobie radę  z łączeniem omawiania postaci i uzasad-
niania swojego zdania. Podawali co prawda cechy bohatera, ale nie
takie, które by przekonywały do ukazania go w teatrze lub filmie.
Nie mieli natomiast większych trudności ze zredagowaniem wy-
powiedzi logicznie uporządkowanej, choć nie zawsze dbali o spójność 
wypowiedzi i nie zawsze zachowywali właściwe proporcje pomiędzy
poszczególnymi częściami pracy.
Kłopot sprawiało uczniom formułowanie zdań poprawnych językowo
oraz ich właściwe zapisanie.
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B.CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA  

B.1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZADAŃ OTWARTYCH

Treść zadania 26.  
(0-3)

Pan Jan wpłacił 1200 zł do banku FORTUNA, w którym oprocen-
towanie  wkładów oszczędnościowych  jest  równe  8% w stosunku
rocznym. Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych po-
zostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie od-
prowadzony podatek 20%? Zapisz obliczenia.

Standard 
i umiejętność badana 
zadaniem

I / 2 
Uczeń wykonuje obliczenia procentowe (oblicza odsetki i odlicza po-
datek).

Poprawna
odpowiedź

0,08 . 1200 = 96  (odsetki wyniosą 96 zł)
0,2 . 96 = 19,2
96 – 19,2 = 76,8
Odp.  Po  odprowadzeniu  podatku panu Janowi pozostanie  z  odsetek
76,80 zł.

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za zastosowanie poprawnej metody oblicza-
nia odsetek, 
1 punkt - za zastosowanie poprawnej metody obliczenia  kwoty od-
setek pomniejszonej o podatek,
1 punkt- za poprawne obliczenia w całym zadaniu.

Omówienie błędów
najczęściej 
spotykanych 
w pracach

Uczniowie 

- popełniali pomyłki w kolejnych obliczeniach rachunkowych

- obliczali wielkość odsetek na podstawie błędnych sum

- układali proporcje, w których podawali błędnie wcześniejsze

obliczenia, np.:

                                  1200 ---- 100 %
                                       x  ---- 8 %

                                       x = 
100

81200 ⋅
       x = 760

                                            
                                     760 ---- 100 %
                                       x   ----  20 %

                                       x = 
100

20760 ⋅
       x = 152

Wniosek z analizy
współczynników 
łatwości

Zadanie okazało się trudne - jego łatwość wynosi 0,46.

Informacja do zadań: 27 – 30
Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystar-
tuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby
litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:
y = - 0,05x + 45

Treść zadania 27. 
(0-2)

Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200 km?
Zapisz obliczenia.

Standard 
i umiejętność badana

III / 3
Uczeń oblicza wartość funkcji. 
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zadaniem
Poprawna
odpowiedź

Odpowiedź    - 0,05 . 200 + 45 =  - 10 + 45 = 35 litrów benzyny

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za zastosowanie poprawnej metody –   
   podstawienie we wzorze liczby 200 w miejsce x 
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawne obliczenia  

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

Uczniowie popełniali pomyłki w obliczeniach lub bez obliczeń po-

dawali samą odpowiedź.

Np. 55 L, 60 L, ...
Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie okazało się umiarkowanie  trudne – jego łatwość wynosi 0,62.

Treść zadania 28  
(0-1)

Jaką pojemność ma bak tego samochodu ?

Standard 
i umiejętność badana
zadaniem

III / 3 
Interpretuje własności funkcji

Poprawna
odpowiedź

Pojemność baku jest równa 45 litrów

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za napisanie poprawnej odpowiedzi

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

Uczniowie  podawali  błędne  wielkości,  obliczali  pojemność  różnymi

metodami

Błędnie podawana  pojemność: 30 m3, 40 m3, 42 m3 ....
Wniosek z analizy
współczynników ła-
twości

Zadanie sprawiało kłopot gimnazjalistom – jego łatwość wynosi 0,49,
co oznacza, że jest to zadanie trudne.

Treść  zadania   29.
(0-2)

Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełny bak? Zapisz obli-
czenia.

Standard i umiejętno-
ść badana 
zadaniem

III / 3 
uczeń przekształca wzór funkcji

Poprawna
odpowiedź

0 = - 0,05 . x + 45
0,05 . x = 45
x = 45 : 0,05 
x = 900 
Pełny bak wystarczy na przejechanie 900 km.

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za zastosowanie poprawnej metody (podsta-
wienie pod wzór liczby 0 lub ułożenia proporcji). 
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawne obliczenia.

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

Uczniowie układali złą proporcję lub popełniali błędy w obliczeniach.

Udzielane błędne odpowiedzi: 
benzyny wystarczy na przejechanie 700 km, 400 km, 800 km....

Wniosek z analizy Zadanie okazało się trudne.
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współczynników ła-
twości

Wskaźnik łatwości przy tym zadaniu wynosi 0,25.

Treść zadania  30.
(0-2)

Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

Standard
 i umiejętność badana
zadaniem

III / 3
Interpretuje własności funkcji

Poprawna
odpowiedź

y = - 0,05 . x + 45
0,05 . x = 45 - y

x = 
05,0

45 y−

x = 900 – 20y

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za przenoszenie odpowiednich wyrazów.
1 punkt uczeń otrzymuje za podzielenie równania przez współczynnik
przy x.

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

x

y
= - 0,05 + 45

x = 
y

4505,0 +−

Najczęściej  uczniowie  przenosili  wyrazy  nie  zmieniając  znaków,

uczniowie mają kłopoty z przenoszeniem wyrażeń.

Wniosek z analizy
współczynników 
łatwości

Zadanie okazało się trudne, wskaźnik łatwości przy tym zadaniu wyno-
si 0, 32.

Treść zadania  31.
(0-3)

Na Ziemi nieustannie zachodzą procesy erozji (żłobienia i niszczenia)
oraz akumulacji (budowania).
Spośród  podanych  procesów  geologicznych:  akumulacja  eoliczna

(wiatrowa),  erozja  lodowcowa,  erozja  rzeczna,  erozja  eoliczna

(wietrzna)  wybierz  te  procesy,  w wyniku których powstały  przedsta-

wione na rysunkach formy i wpisz ich nazwy pod rysunkami.

Standard 
i umiejętność badana 
zadaniem

I / 1 
Wybiera właściwe terminy do opisu obiektów przyrodniczych.

Poprawna
odpowiedź

Rysunek 1 grzyb skalny - erozja eoliczna.
Rysunek 2  wydmy - akumulacja eoliczna.
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Rysunek 3  kanion -  erozja rzeczna.
Przydział 
punktów

1 punkt  uczeń otrzymuje za poprawną nazwę.
1 punkt  uczeń otrzymuje za poprawną nazwę.
1 punkt  uczeń otrzymuje za poprawną nazwę

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

Uczniowie błędnie podpisywali przedstawione obiekty,

np. kolejno  erozja rzeczna, erozja eoliczna, erozja lodowcowa.

Wniosek z analizy
współczynników 
łatwości

Zadanie okazało się umiarkowanie trudne, wskaźnik łatwości dla tego
zadania wynosi 0, 60.

Treść zadania  32.
(0-5)

Ewa usiadła na ławce w odległości 6 m od domu Adama. Odbity od
kałuży słoneczny promień poraził ją w oczy. To Adam z okna swego
pokoju  przesłał  Ewie  ,,zajączka”.  Oblicz,  na  jakiej  wysokości
Adam błysnął lusterkiem, jeśli promień odbił się w odległości 0,75
metra od Ewy , a jej oczy znajdowały się na wysokości 1 metra nad
ziemią. Zrób rysunek pomocniczy. Zapisz obliczenia

Standard
 i umiejętność badana
zadaniem

IV / 1 
Stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów

Poprawna
odpowiedź (przykład)

75,0

1
 = 

75,06 −

h

0,75 h = 5,25
h = 7
Adam błysnął lusterkiem na wysokości 7 m.

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za wykonanie rysunku uwzględniającego
drogę odbitego promienia 
1 punkt uczeń otrzymuje za napisanie odpowiedniej proporcji 
1 punkt uczeń otrzymuje za wpisanie w proporcji właściwych danych
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawne obliczenia 
1 punkt uczeń otrzymuje za odpowiedź z jednostką

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

Zadanie sprawiało gimnazjalistom dużo trudności. Błędnie rysowali
kąt padania i kąt odbicia  

Tworzyli niewłaściwe proporcje, np.

6

x
= 

75,0

1

x = 
75,0

16 ⋅

x = 8

1m.

0,75

h

Ewa

6 m.
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Uczniowie nie udzielali odpowiedzi z jednostką.

Wniosek z analizy
współczynników 
łatwości

Zadanie okazało się trudne, wskaźnik łatwości dla tego zadania wynosi
0, 26.

Treść  zadania   33.
(0-5)

Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować ron-
do, którego wymiary (w metrach) podane są na rysunku. Oblicz,
na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar zacieniowany na

rysunku).  W swoich obliczeniach za  π podstaw  
7

22
.  Zapisz obli-

czenia.

Standard
 i umiejętność badana
zadaniem

I / 3 
Posługuje się własnościami figur (oblicza pole figury płaskiej).

Poprawna
odpowiedź

Promienie kół są równe odpowiednio: r = 7   R = 14
Pole jednego koła (Pp1)jest równe π r2 = π  .72 

Pp1  = 
7

22 . 72 

Pp1= 22 . 7 
Pp1= 154
Pole drugiego koła (Pp2) jest równe π R2 = π  .142 

Pp2  = 
7

22
 .142 

Pp2 = 22 . 14 . 2  
Pp2 = 616
Pp1 - Pp2  = powierzchnia pierścienia
616 – 154 = 462
Asfalt trzeba wylać na powierzchni 462 m2 .

Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za dobranie właściwych promieni obu kół.
1 punkt uczeń otrzymuje za zastosowanie poprawnej metody 
    obliczenia  pola koła.
1 punkt uczeń otrzymuje za zastosowanie poprawnej metody 
    obliczenia pola pierścienia.
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawne obliczenia w całym zadaniu .
1 punkt uczeń otrzymuje za odpowiedź z jednostką.

Omówienie błędów
najczęściej spo-

Uczniowie błędnie: 

- obliczali promień np. r = 28 : 2 + 7 = 21, wówczas wszystkie
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tykanych w pracach kolejne obliczenia były błędne,
- podawali wzór, pod który podstawiali wyliczone wielkości

promieni  P =. 
2

2
1 r⋅π ,

- podawali wzór i popełniali błędy w obliczeniach

V = 3
1
(Pp + h)

V = 3
1
(45 +54)

- obliczali powierzchnię jednego koła podającą  jako ostateczną

odpowiedź,

- dokonywali błędnych obliczeń.

    
Wniosek z analizy
współczynników 
łatwości

Zadanie okazało się trudne, wskaźnik łatwości dla tego zadania wynosi
0, 47.

Treść zadania  34.
(0-2)

W czasie  prac  wykopaliskowych  wydobyto  45m3  ziemi,  z  której
usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe
54 m2  . Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest
równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości . Zapisz
obliczenia.

Standard 
i umiejętność badana 
zadaniem

III / 2 
Posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych.

Poprawna
odpowiedź 45 = 

3

1
π r2 . h 

45 = 
3

1
 . 54 . h 

45 = 18 . h

h = 
18

45
= 2,5 

Wysokość kopca jest równa 2,5 m
Przydział 
punktów

1 punkt uczeń otrzymuje za zastosowanie poprawnej metody (właści-
wego wzoru na objętość stożka)
1 punkt uczeń otrzymuje za poprawne obliczenia 

Omówienie błędów
najczęściej spo-
tykanych w pracach

Uczniowie niepoprawnie przekształcali wzór uzyskując błędne wyniki.

Popełniali błędy w obliczeniach.

Wniosek z analizy
współczynników 
łatwości

Zadanie okazało się trudne, wskaźnik łatwości dla tego zadania wynosi
0, 45.
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VIII. ANALIZA ANKIET OBSERWATORÓW

1. Wykaz miast/gmin, których szkoły  podlegały obserwacji

Nazwa gminy/miasta ilość szkół z terenu
gminy/miasta pod-
danych obserwacji

Nazwa gminy/miasta ilość szkół z terenu
gminy/miasta podda-
nych obserwacji

Aleksandrów Łódzki 2 Pątnów 1
Bedlno 1 Piotrków Trybunalski 8
Bełchatów 4 Poddębice 2
Będków 2 Przedbórz 1
Biała Rawska 1 Radomsko 2
Błaszki 1 Rawa Mazowiecka 5
Bolesławiec 1 Ręczno 1
Brzeźno 1 Rozprza 1
Czarnocin 1 Rzeczyca 3
Dmosin 1 Sędziejowice 3
Domaniewice 1 Sieradz 7
Klonowa 1 Skierniewice 7
Kluki 1 Skomlin 1
Kobiele Wielkie 1 Sławno 1
Koluszki 2 Strzelce Wielkie 1
Krzyżanów 3 Tomaszów Maz. 9
Kutno 3 Warta 2
Lututów 1 Widawa 1
Łask 1 Wieluń 4
Łowicz 2 Wierzchlas 1
Maków 1 Wola Krzysztoporska 1
Makresko 1 Wolbórz 1
Moszczenica 1 Wróblew 1
Nieborów 1 Zduńska Wola 4
Ozorków 1 Zelów 1
Paradyż 1 Zgierz 2
Pawłów 1 Złoczew 1

Obserwacji poddano 109 szkół z 55 miast/gmin. W szkołach tych łącznie było 109 obserwa-
torów. 

2. Spostrzeżenia i wnioski dotyczące warunków lokalowych i technicznych

We wszystkich obserwowanych szkołach są stałe łącza telefoniczne oraz istnieje możli-
wość korzystania z kserografu. Przypuszcza się zatem, że w innych szkołach, które nie były
poddane obserwacji jest to także norma. Większość obserwowanych szkół  posiada sejfy lub
szafy metalowe, w których przechowywane są materiały egzaminacyjne. Jednak w 23 przy-
padkach arkusze egzaminacyjne nie były przechowywane ani w sejfie, ani szafie metalo-
wej.  W jednym przypadku znajdowały się  one tylko w zwykłej  szafie,  w 6 przypadkach
w gabinecie dyrektora (w szafie zamykanej na klucz), natomiast w pozostałych 16 przypad-
kach obserwatorzy informują, iż materiały egzaminacyjne były przechowywane w specjalnym
pomieszczeniu. Klucze do tego pomieszczenia miał dyrektor szkoły.
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Wniosek: 
Szczelność całego systemu egzaminacyjnego wydaje się być przez te liczne przypadki

zagrożona. Arkusze egzaminacyjne dystrybuowane są w przeddzień egzaminu – na obie jego
części, zatem na część matematyczno – przyrodniczą materiały egzaminacyjne  czekają dwa
dni, co stwarza niebezpieczeństwo ich ujawnienia. Każda szkoła powinna wiec posiadać sejfy
lub szafy metalowe do przechowywania materiałów egzaminacyjnych. 

3. Spostrzeżenia i wnioski dotyczące przygotowania do rozpoczęcia egzaminu

Analizie poddano: 
          1) Sprawy związane z realizacją rozporządzenia MENiS (§ 31. pkt 4.) mówiącego
o składzie zespołu nadzorującego, a w szczególności o obowiązku uczestniczenia w tym ze-
spole co najmniej jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce. 
          2) Sprawy związane z realizacją procedur (Rozdział 5. pkt 9.) mówiących o: 

a) odbiorze  materiałów  egzaminacyjnych  przez  przewodniczących  zespołów  nad-
zorujących w obecności co najmniej jednego członka zespołu.

b) odbiorze materiałów egzaminacyjnych w obecności  dwóch przedstawicieli  zda-
jących.

Ad. 1.  W 5 szkołach (w 12 salach egzaminacyjnych) nie było nauczycieli  spoza szkoły,  
a je dynie nauczyciele szkoły macierzystej.

Ad. 2.  a) W tym przypadku w 5 szkołach naruszono procedury .
 b) W tym przypadku w 7 szkołach naruszono procedury.

Wniosek:
O ile obecność przedstawicieli wymienionych w punkcie 2 nie powinna stanowić pod-

stawy do ewentualnych odwołań, o tyle 5 przypadków uchybień w przestrzeganiu zapisów
Rozporządzenia MEN i S jest bardzo niebezpieczna.

W sytuacji wyścigu uczniów do uzyskania jak najwyższej liczby punktów z egzaminu
gimnazjalnego (punkty dają przepustkę do wymarzonej przez ucznia- absolwenta gimnazjum
szkoły),  ścisłe przestrzeganie zapisów rozporządzenia wydaje się nieodzowne. Zarówno dla
spokoju dyrekcji i nauczycieli gimnazjum, w którym uczeń pisze egzamin, jak i dla poczucia
obiektywizmu i sprawiedliwości przez samego zdającego.

4. Spostrzeżenia i wnioski dotyczące przebiegu egzaminu w wybranej sali egza-
minacyjnej

Szczególnej analizie poddano:
1) Pkt 15. rozdziału 5. procedur, mówiący o obowiązku przypomnienia przez przewod-

niczącego  zespołu  nadzorującego  sposobu  kodowania,  konieczności  sprawdzenia
kompletności zestawu, konieczności  zapoznania się  z instrukcją oraz o sposobie za-
znaczania błędnych odpowiedzi. 

2) Pkt 29. rozdziału 5. procedur, mówiący o konieczności sprawdzenia w obecności zda-
jących  poprawności  kodowania,  kompletności  materiałów  i  wypełnienia  kart  od-
powiedzi.

3) Warunki lokalowe  szkoły, w szczególności  sal egzaminacyjnych, pod względem bez-
pieczeństwa i higieny pracy zdających. 

Ad. 1.  W 4  przypadkach  przewodniczący zespołu nadzorującego nie przypomniał o spo-
sobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych. Odnotowano 7 przypadków, w których przewod-
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niczący  zespołu  nadzorującego  nie  przypomniał   o  sposobie  zaznaczania  błędnych  od-
powiedzi.

Wniosek:
Podczas procesu weryfikowania, który odbywa się w OKE, błędnie zaznaczone kodo-

wanie jest natychmiast wychwytywane. Wiąże się to jednak z zakłóceniem płynności pracy
czytnika, wydłużeniem czasu zbierania danych i zwiększonymi nakładami finansowymi na
system egzaminacyjny.

Wielu egzaminatorów zauważało też, że ogromnym, bardzo uciążliwym problemem
podczas  sprawdzania  prac  było  wyszukiwanie,  którą  odpowiedź  (na  karcie  odpowiedzi),
uczeń zaznaczył jako poprawną (liczne poprawki zakreślane kółkiem nie pozwalały od razu
wyciągać poprawnych wniosków).

Obydwie  sprawy  nierozerwalnie  wiążą  się  z  uchybieniami  wobec  procedur,  
mówiących o obowiązkach przewodniczącego zespołu nadzorującego. Należy więc podczas
spotkań z dyrektorami, które odbywać się będą przed kolejną sesją egzaminacyjną, zwrócić
uwagę na ścisłe przestrzeganie tych zapisów proceduralnych.

Ad.2. W 10 ankietach zaznaczono, że w obserwowanych szkołach członkowie zespołu nad-
zorującego, odbierając prace od uczniów, nie sprawdzili prawidłowości wypełnienia kart od-
powiedzi.

Wniosek:
To uchybienie proceduralne także rzutuje na zwiększoną ilość pracy przy kartach  

odpowiedzi, które potem w OKE poddawane są weryfikacji. Pociąga to za sobą zwiększone
nakłady finansowe na cały system egzaminacyjny (praca weryfikatorów jest przecież dodat-
kowo opłacana). 

Ad. 3.  W większości szkół warunki lokalowe były bez zarzutu. Jednak w 5 przypadkach
wskazuje się na:

• zbyt małą odległość między stolikami,
• zbyt dużą liczbę piszących w jednej sali, co powoduje ogromną duszność i brak kom-

fortu pracy,
• hałasy  uliczne  (pracującą  betoniarkę  i  kosiarkę,  głośną  muzykę  dobiegającą  

z sąsiedniego bloku).
Wniosek:

Nie jest to alarmująca sytuacja, jednak warta omówienia na spotkaniach z dyrektora-
mi, głównie jeśli chodzi o wybór sal pod kątem izolacji przed hałasem. Zdający, który nie
może skoncentrować uwagi na arkuszu egzaminacyjnym, gdyż np. hałas z klas sąsiednich,
czy hałas uliczny go rozprasza, może mieć zastrzeżenia, co do wywiązania się szkoły z wy-
mogów regulaminowych. Zawsze może zgłosić zasadne zażalenie, że jego wyniki są znacznie
zaniżone z uwagi na brak możliwości koncentracji. 

Poprawienie warunków pracy podczas samego egzaminu, jest chyba możliwe i leży
w gestii przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Można zmniejszyć liczbę
piszących  w  jednej  sali,  przez  co  stoliki  ustawić  w  odległości  zapewniającej  większą
samodzielność piszących i przez to wyeliminować powyższe zastrzeżenia.

5. Końcowe komentarze obserwatorów

Godne podkreślenia są pozytywne opinie odnotowane przez obserwatorów, jak np:
• Zadbanie przez szkoły o szczególny wystrój sali, w której odbywał się egzamin. Pod-

kreśliło to wagę wydarzenia, jakim jest egzamin gimnazjalny.
• Pełnienie dyżuru przez pracownika służby zdrowia podczas całego egzaminu ,
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• Pełna skupienia atmosfera wśród zdających i odpowiedzialna postawa nauczycieli (nie
było rozmów członków zespołu nadzorującego).

• Stworzenie warunków zapewniających samodzielność pracy gimnazjalistów.

Niepokojące sygnały odnotowane przez obserwatorów:
• Podczas otwierania pakietów egzaminacyjnych pomyłkowo na części humanistycznej

otwarty  został  pakiet  z  egzaminu  matematyczno-przyrodniczego  (arkusze  egza-
minacyjne pozostały nienaruszone). Wszystkie arkusze zostały sprawdzone, komisyj-
nie przeliczone i zapakowane ponownie.

• Rozdanie uczniom na części humanistycznej arkuszy matematyczno-przyrodniczych.
Na szczęście przed rozpakowaniem z pojedynczych zabezpieczeń zespół nadzorujący
zauważył pomyłkę. 

• Przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  dopuścił  możliwość,  aby
uczniowie na stolikach, poza arkuszami egzaminacyjnymi mieli brudnopisy.

• W części humanistycznej na jednej z sal znajdował się nauczyciel historii,  w innej
szkole nauczyciel wiedzy o sztuce.

• Członkowie zespołu nadzorującego delegowani z innych szkół nie zawsze prawidłowo
wykonywali swoje zadania – byli biernymi obserwatorami.

• W jednej  ze szkół  wypuszczono do toalety w czasie egzaminu (egzamin trwa 120
minut)  sześć  osób.  Budzi  to  wątpliwości.  Podobnie  w  dwóch  innych  szkołach
uczniowie opuszczali salę, gdy „ potrzebowali ” skorzystać z toalety. Powstaje pyta-
nie, czy nie jest to naruszeniem zapisów rozporządzenia i procedur, mówiących tylko
o opuszczaniu sali w tzw. „ szczególnie uzasadnionych przypadkach”. 

Wnioski:
1. Dopuszczenie możliwości, by uczniowie mieli dodatkowe kartki, w postaci brudnopi-

sów, jest naruszeniem procedury ( Rozdział 4. Szkolny zespół egzaminacyjny i ze-
społy nadzorujące „ Zadania zespołów nadzorujących pkt 2. lit. d.).

2. Obecność nauczyciela przedmiotu wchodzącego w zakres danej części egzaminu jest
uchybieniem wobec rozporządzenia MEN i z dnia 7 stycznia 2003 roku § 31. pkt.5.

3. Podczas sprawdzania prac egzaminatorzy wskazywali przypadki, w których zachodzi-
ło podejrzenie niesamodzielności pracy. W czterech szkołach, po stwierdzeniu niesa-
modzielności  pracy  zdających,  dyrektor  OKE  unieważnił  egzamin  w  części  
matematyczno–przyrodniczej. 

Można i trzeba zatem w przyszłości nawiązać tak ścisłą współpracę z organami prowadzący-
mi i nadzorującymi szkoły, by w szkołach, w których zachodzi podejrzenie niesamodzielności
pracy, koniecznie znaleźli się na egzaminie obserwatorzy. 
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Arkusz obserwacji sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego 2003 r.

Instrukcja dla Obserwatora

Obserwator powinien zapoznać się z arkuszem obserwacji przed przybyciem do szkoły.

• Obserwator  powinien  przybyć  do  szkoły  najpóźniej  na  godzinę  przed  rozpoczęciem

sprawdzianu/egzaminu i  ustalić  zasady  swojej  obecności  w  szkole  z  przewodniczącym  szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.

• Jeśli sprawdzian/egzamin odbywa się w kilku salach egzaminacyjnych, to do obserwacji w  Części III

należy wybrać jedną z nich. 

• Obserwator  nie  może  zakłócać  przebiegu  sprawdzianu/egzaminu,  ingerować  w  sposób  jego

przeprowadzania ani komentować jego przebiegu.

• Wypełniając arkusz, obserwator powinien opierać się na własnych spostrzeżeniach, a nie na opiniach i
deklaracjach innych osób.

• W trakcie prowadzenia obserwacji odpowiedzi należy zaznaczać bezpośrednio w Arkuszu obserwacji. 

Metryczka

1. Typ egzaminu:

sprawdzian 6

egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 6

egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 6

Część I:  Warunki lokalowe i techniczne

2. Czy dostarczone do szkoły materiały egzaminacyjne przechowywane są w:

2.1. sejfie?  Tak   6      Nie   6  

2.2. szafie metalowej?  Tak   6      Nie   6  

2.3. specjalnym pomieszczeniu na materiały egzaminacyjne?  Tak   6      Nie   6  

2.4. innym miejscu?  Tak   6  Jakim? ................................................

3. Czy w szkole znajduje się przynajmniej jedno stale dostępne łącze telefoniczne? Tak   6      Nie   6  

4. Czy jest możliwość korzystania w szkole z kserografu?  Tak   6      Nie   6  

Część II:  Przygotowanie do rozpoczęcia sprawdzianu/egzaminu

5. Czy przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (PSZE) pełni funkcję dyrektora szkoły?  Tak    6  

Nie   6  

6. Czy w szkole powołano zastępcę PSZE?  Tak   6      Nie   6  

7. Czy w szkole przebywają również inni obserwatorzy?  Tak   6      Nie   6  

8. Jeżeli tak, to jakie instytucje reprezentują i o której godzinie przybyli do szkoły?

Obserwator Miejsce pracy obserwatora (np. uczelnia wyższa,
kuratorium, szkoła...)

Godzina przybycia
do szkoły

Godzina
opuszczenia

szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

9. Czy przebieg egzaminu był nadzorowany przez eksperta OKE?  Tak   6      Nie   6  

10. Jeżeli tak, to w jakiej instytucji zatrudniony jest ekspert i o której godzinie przybył do szkoły?

Obserwator Miejsce pracy eksperta (np. uczelnia wyższa, kuratorium,
szkoła...)

Godzina przybycia
do szkoły

Godzina
opuszczenia szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

11. Czy  przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  (PSZE)  sprawdził  kompletność  zespołów

nadzorujących (ZN)?  Tak   6      Nie   6  

11.1. Jeśli PSZE stwierdził, że zespoły nie są kompletne, to czy wyznaczył w zastępstwie osobę powołaną

jako rezerwową? Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  
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11.2. Czy w skład ZN wchodził nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce?

Tak   6      Nie   6  

12. Czy odbiór przez przewodniczących zespołów nadzorujących (PZN) materiałów  egzaminacyjnych od PSZE

odbył się:

12.1. około 8.30?  Tak   6      Nie   6  

12.2.  w obecności co najmniej jednego członka danego zespołu nadzorującego (ZN)?  

Tak   6      Nie   6  

12.3. w obecności przynajmniej dwóch przedstawicieli zdających?  Tak   6      Nie   6  

13. Czy  PZN  otrzymali  listy  uczniów  przystępujących  do  sprawdzianu/egzaminu  w  danych  salach

egzaminacyjnych?   Tak   6      Nie   6  

14. W ilu salach egzaminacyjnych odbywa się sprawdzian/egzamin? .................

Część III:  Przebieg sprawdzianu/egzaminu w wybranej sali egzaminacyjnej

15. Czy  przed  wejściem  do  sali  umieszczono  w  widocznym  miejscu  listę  uczniów  przystępujących  do

sprawdzianu/egzaminu?  Tak   6      Nie   6  

16. Czy PZN razem z członkiem ZN i przedstawicielami uczniów przyniósł materiały egzaminacyjne do tej sali?

Tak   6      Nie   6  

17. O której godzinie PZN rozpoczął czynności organizacyjne określone poniżej? ............

18. Czy PZN przypomniał uczniom o:

18.1. konieczności sprawdzenia kompletności zestawu?  Tak   6      Nie   6  

18.2. sposobie kodowania?  Tak   6      Nie   6  

18.3. sposobie zaznaczania błędnych odpowiedzi?  Tak   6      Nie   6  

18.4. obowiązku zapoznania się z instrukcją z pierwszej strony zestawu?  Tak   6      Nie   6  

19. O której godzinie zdający otrzymali zestawy egzaminacyjne? ..........

20. Czy zdający sprawdzili kompletność zestawów egzaminacyjnych? Tak   6      Nie   6  

21. Czy zdający zgłosili jakieś braki lub usterki w zestawach? Tak   6      Nie   6  

22. Ilu zdających zgłosiło braki lub usterki w zestawach? ............... 

Jeśli nie było usterek lub braków, w pytaniach 21-22  należy zaznaczyć odpowiedź „nie dotyczy”.

23. Jakiego rodzaju to były usterki lub braki?

23.1.brak strony w zestawie  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

23.2.nieczytelny druk  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

23.3.inne usterki  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

24. W jaki sposób skorygowano braki lub usterki?

24.1. powielono brakujące strony na kserokopiarce  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

24.2. uczeń otrzymał zestaw niewykorzystany  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

Na pyt. 25 należy odpowiedzieć tylko w przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” na pytanie 24.1. 

25. Jeżeli powielono strony na kserokopiarce, to gdzie się ona znajdowała?

25.1.w sekretariacie szkoły  Tak   6      Nie   6  

25.2.w sali egzaminacyjnej  Tak   6      Nie   6  

25.3.w innym miejscu  Tak   6      Nie   6  

25.4.Czy uczniowie zakodowali swoje prace? Tak   6      Nie   6  

26. Czy uczniowie zadawali pytania dotyczące sposobu:

26.1. kodowania zestawów?  Tak   6      Nie   6  

26.2. zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych?  Tak   6      Nie   6  

26.3. unieważnienia udzielonej odpowiedzi do zadania zamkniętego?  Tak   6      Nie   6  

26.4. udzielania odpowiedzi do zadań otwartych?  Tak   6      Nie   6  

26.5. korzystania z brudnopisu?  Tak   6      Nie   6  

27. O której godzinie uczniowie zaczęli wykonywać zadania egzaminacyjne?..................

27.1.Czy  czas  rozpoczęcia  i  zakończenia  wykonywania  zadań  egzaminacyjnych  został  zapisany  na

widocznej dla zdających tablicy/planszy?  Tak   6      Nie   6  

28. Ilu zdających znajduje się w sali egzaminacyjnej? .....................
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29. Czy jest to sala przeznaczona:

29.1.wyłącznie dla uczniów bez dysfunkcji?  Tak   6      Nie   6  

29.2.wyłącznie dla uczniów z dysfunkcjami?  Tak   6      Nie   6  

29.3.dla uczniów z dysfunkcjami i bez dysfunkcji?  Tak   6      Nie   6  

30. Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się sprawdzian/egzamin:

30.1. dla każdego zdającego jest oddzielny stolik (ławka)?  Tak   6      Nie   6  

30.2. stoliki są ustawione w jednym kierunku?  Tak   6      Nie   6  

30.3. stoliki są ustawione w odległości wykluczającej podpowiadanie i odpisywanie zadań przez zdających?
Tak   6      Nie   6  

30.4. są osobne miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów?  Tak   6      Nie   6  

30.5. znajdują się pomoce dydaktyczne mogące ułatwiać rozwiązywanie zadań?  Tak   6      Nie   6  

30.6. umieszczono w widocznym miejscu zegar?  Tak   6      Nie   6  

30.7. na stolikach znajdują się kartki z nazwiskiem, imieniem i kodem zdającego?             Tak   6      Nie   6  

30.8. przygotowano zapasowe przybory piśmienne?  Tak   6      Nie   6  

31. Czy w trakcie wykonywania zadań zdający:

31.1. opuszczali salę egzaminacyjną przed zakończeniem rozwiązywania zadań?  Tak   6      Nie   6  

31.2. opuszczali wyznaczone miejsce bez zgody ZN?  Tak   6      Nie   6  

31.3. zadawali członkom ZN pytania dotyczące zadań egzaminacyjnych?  Tak   6      Nie   6  

31.4. w jakiejkolwiek formie porozumiewali się z innymi zdającymi?  Tak   6      Nie   6  

31.5. w inny sposób przeszkadzali innym zdającym?  Tak   6      Nie   6  

31.6. korzystali ze środków łączności?  Tak   6      Nie   6  

32. Czy w przypadku stwierdzenia zachowań wymienionych w punktach d-f:

32.1. PZN lub członek ZN zwrócił uwagę zdającemu?  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

32.2. PZN porozumiał się z PSZE?  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

32.3. PSZE przerwał sprawdzian/egzamin uczniowi i unieważnił jego pracę? 

Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

33. Czy w trakcie wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających członkowie ZN:

33.1. udzielali wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych lub je komentowali?          Tak   6      Nie   6     

33.2. chodzili po sali bez wyraźnego powodu?  Tak   6      Nie   6  

33.3.zaglądali do prac zdających?  Tak   6      Nie   6  

33.4.w inny sposób zakłócali ich pracę?  Tak   6      Nie   6  

34. Z jakich przedmiotów, oprócz przyborów do pisania i rysowania, korzystali zdający w trakcie wykonywania
zadań egzaminacyjnych? ........................................................................................

35. Ilu zdających zakończyło pracę przed wyznaczonym czasem? ........................

36. Czy w przypadku zakończenia pracy przed wyznaczonym czasem: 

36.1. uczniowie zgłaszali to przez podniesienie ręki?  Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

36.2. odbiór prac od tych uczniów był tak zorganizowany, aby nie zakłócać pracy pozostałym zdającym?

Tak   6      Nie   6     Nie dotyczy   6  

37. Czy  na  15  minut  przed  upływem  czasu  wyznaczonego  na  wykonywanie  zadań  egzaminacyjnych

poinformowano zdających, ile czasu pozostało im do zakończenia sprawdzianu/egzaminu?  Tak   6      Nie   6  

38. Czy po upływie czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań egzaminacyjnych:

38.1. poinformowano uczniów o zakończeniu sprawdzianu/egzaminu?  Tak   6      Nie   6  

38.2. uczniowie zamknęli zestawy i odłożyli je na brzegi stolików?  Tak   6      Nie   6  

39. O której godzinie ostatni uczeń skończył wykonywać zadania egzaminacyjne?.................. 

40. Czy  po  zakończeniu  wykonywania  zadań  egzaminacyjnych  zdający  pozostali  na  swoich  miejscach,

czekając aż członkowie ZN zezwolili im na opuszczenie sali?  Tak   6      Nie   6  

41. Czy członkowie  ZN,  odbierając  prace od uczniów,  sprawdzali  (dotyczy  także uczniów,  którzy  skończyli

pracę przed czasem):

41.1. poprawność kodowania zestawów?  Tak   6      Nie   6  
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41.2. kompletność materiałów?  Tak   6      Nie   6  

41.3. prawidłowość wypełnienia kart odpowiedzi?  Tak   6      Nie   6  

42. Czy w trakcie trwania sprawdzianu/egzaminu miało miejsce:

42.1. wejście do sali osób do tego nieupoważnionych?  Tak   6      Nie   6  

42.2. nagłe pogorszenie stanu zdrowia  którejś z osób obecnych w sali?  Tak   6      Nie   6  

42.3.wystąpienie innych zdarzeń losowych?  Tak   6      Nie   6  

43. Czy  pomieszczenie,  w  którym  odbywał  się  egzamin,  spełniało  warunki  zapewniające  zdającym

bezpieczeństwo i  higienę pracy (m.in.  pod względem odpowiedniego oświetlenia,  temperatury,  poziomu

hałasu, ew. innych czynników, które mogłyby zakłócić przebieg egzaminu)? Tak   6      Nie   6  

44. Jeśli nie, wpisać, jakie warunki nie zostały spełnione: ......................................................................................

44. Czy byli uczniowie, którzy zostali wpuszczeni do sali po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych Tak   6      Nie   6  
Ilu ich było? ....................

45. (Dotyczy  tylko  egzaminu  gimnazjalnego)  Czy  członkami  zespołu  nadzorującego  byli  nauczyciele

przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu?  Tak   6      Nie   6  

Część IV: Po zakończeniu sprawdzianu/egzaminu 

46. Czy sporządzono protokół przebiegu sprawdzianu/egzaminu w danej sali?  Tak   6      Nie   6  

47. Czy sporządzono zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu/egzaminu?  Tak   6      Nie   6  

48. Czy obserwator potwierdził swoją obecność podpisem w protokołach przebiegu sprawdzianu/egzaminu:

48.1. w danej sali?   Tak   6      Nie   6  

48.2. w protokole zbiorczym?   Tak   6      Nie   6  

49. Końcowy komentarz obserwatora (refleksje, uwagi, uzupełnienia i wnioski dotyczące przebiegu
sprawdzianu /egzaminu, zachowań zdających i członków zespołu egzaminacyjnego, itd).
............................................................................................................................................................................
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VIII. ŚREDNIE WYNIKI DLA GMIN I POWIATÓW

GH GM

P
ow

ia
t

Gmina
I16 II

Wynik
ogólny

I II III IV
Wynik
ogólny

25 pkt 25 pkt 50 pkt 15 pkt 12 pkt 15 pkt 8 pkt 50 pkt

be
łc
ha
to
w
sk
i

m. Bełchatów 20,05 12,04 32,09 8,61 9,47 9,09 3,04 30,21
Bełchatów 16,33 1,78 18,11 3,78 7,22 3,00 0,67 14,67
Dróżbice 20,70 12,57 33,27 8,70 9,88 9,89 4,25 32,72
Kleszczów 19,40 9,87 29,27 6,25 8,45 6,43 2,00 23,13

Kluki 19,88 14,43 34,31 6,10 8,24 7,12 2,22 23,68
Rusiec 20,09 14,22 34,31 9,59 8,97 9,00 2,61 30,17

Szczerców 20,26 13,31 33,57 10,09 9,36 10,09 2,09 31,63
Zelów 18,42 9,13 27,55 6,84 8,33 6,71 2,61 24,49

RAZEM 19,84 11,81 31,65 8,33 9,25 8,70 2,92 29,20

ku
tn
ow

sk
i

m. Kutno 19,30 12,19 31,49 7,10 8,43 7,11 2,12 24,76
Bedlno 18,71 9,61 28,32 6,24 8,07 6,28 2,90 23,49

Dąbrowice 19,83 11,44 31,27 7,67 8,69 7,25 1,92 25,53
Krośniewice 18,61 10,23 28,84 5,64 7,54 6,22 1,62 21,02
Krzyżanów 18,24 5,10 23,34 5,96 8,37 6,43 1,80 22,56

Kutno 19,07 9,42 28,49 7,16 8,29 7,14 2,93 25,52
Łanięta 18,69 9,13 27,82 6,69 6,44 5,46 1,92 20,51

Nowe Ostrowy 20,68 11,00 31,68 10,08 9,60 11,34 4,00 35,02
Oporów 19,22 10,26 29,48 8,17 9,48 8,22 2,44 28,31
Strzelce 18,86 10,54 29,40 7,28 10,33 8,18 1,51 27,30
Żychlin 20,21 10,55 30,76 7,35 8,68 7,69 2,60 26,32
RAZEM 19,29 11,04 30,33 7,06 8,46 7,22 2,24 24,98

ła
sk
i

Buczek 16,71 9,08 25,79 8,23 8,47 8,40 2,22 27,32
Łask 18,91 10,97 29,88 6,81 8,47 6,88 2,27 24,43

Sędziejowice 18,04 10,88 28,92 5,55 7,89 5,69 2,04 21,17
Widawa 18,89 9,69 28,58 6,97 8,20 6,86 2,29 24,32

Wodzierady 21,11 12,96 34,07 7,04 8,93 7,37 3,22 26,56
RAZEM 18,63 10,66 29,29 6,81 8,37 6,89 2,27 24,34

łę
cz
yc
ki

m. Łęczyca 20,14 11,32 31,46 9,59 9,45 9,51  3,74 32,29
Daszyna 18,60 13,60 32,20 6,91 7,74 6,77 1,91 23,33
Góra Św.
Małgorzaty

19,28 11,75 31,03 9,28 9,81 10,17 2,55 31,81

Grabów 20,21 13,47 33,68 7,30 9,80 8,87 3,43 29,40
Łęczyca 19,26 11,28 30,54 8,67 9,41 8,97 3,70 30,75
Piątek 19,87 10,20 30,07 8,04 9,21 9,67 2,58 29,50

Świnice Warckie 19,40 10,47 29,87 7,51 9,24 8,56 3,93 29,24
Witonia 20,00 11,34 31,34 7,13 8,20 6,80 2,48 24,61
RAZEM 19,80 11,60 31,40 8,48 9,30 8,95 3,34 30,07

16 W zakresie przedmiotów humanistycznych numery oznaczają: I – czytanie i odbiór tekstów kultury; II - two-
rzenie  własnego  tekstu.  W zakresie  przedmiotów  matematyczno  –  przyrodniczych  numery  oznaczają:  I  -
umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur (...) w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, II - wyszu-
kiwanie i stosowanie informacji, III - wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych; IV - stosowanie zintegrowanej wiedzy
i umiejętności do rozwiązywania problemów.
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GH GM

P
ow

ia
t

Gmina
I II I II

Wynik
ogólny

III IV
Wynik
ogólny

25 pkt 25 pkt 15 pkt 15 pkt 12 pkt 15 pkt 8 pkt 50 pkt

ło
w
ic
ki

m. Łowicz 20,07 12,90 32,97 8,86 9,39 8,88 3,26 30,39
Bielawy 18,91 12,71 31,62 8,65 9,34 9,40 2,70 30,09
Chąśno 19,14 11,69 30,83 7,78 9,58 8,81 2,42 28,59

Domaniewice 18,57 10,86 29,43 8,04 8,39 7,71 2,53 26,67
Kiernozia 18,92 12,23 31,15 6,88 8,23 6,69 2,56 24,36

Kocierzew  Połu-
dniowy

18,97 10,34 29,31 7,39 8,99 7,25 2,49 26,12

Łowicz 19,09 12,94 32,03 8,45 9,55 8,81 2,46 29,27
Łyszkowice 18,37 11,03 29,40 5,45 7,09 5,45 2,13 20,12
Nieborów 18,45 11,53 29,98 7,48 8,10 7,01 2,31 24,90
Zduny 19,88 12,60 32,48 8,27 9,00 8,05 3,22 28,54

RAZEM 19,36 12,25 31,61 8,11 8,93 8,13 2,82 27,99

łó
dz
ki
-w

sc
ho

dn
i Andrespol 19,96 12,04 32,00 8,34 9,19 8,13 2,70 28,36

Brójce 20,71 12,36 33,07 9,13 9,40 9,82 5,01 33,36
Koluszki 19,72 12,60 32,32 8,04 8,95 8,27 2,46 27,72
Nowosolna 18,76 11,07 29,83 5,72 7,87 5,31 2,24 21,14
Rzgów 18,36 8,49 26,85 5,99 7,80 6,31 2,23 22,33
Tuszyn 19,77 11,59 31,36 8,12 8,73 7,63 2,61 27,09
RAZEM 19,66 11,78 31,44 7,83 8,80 7,88 2,77 27,28

op
oc
zy
ńs
ki

Białaczów 18,79 9,06 27,85 7,67 8,76 8,07 2,66 27,16
Drzewica 19,55 12,75 32,30 7,57 8,48 8,40 2,54 26,99
Mniszków 20,38 11,08 31,46 9,83 9,05 8,75 3,05 30,68
Opoczno 19,59 11,24 30,83 8,53 8,91 8,74 2,81 28,99
Paradyż 19,20 9,17 28,37 6,68 8,15 6,39 2,05 23,27
Poświętne 21,82 14,80 36,62 12,31 10,60 12,49 4,84 40,24
Sławno 19,31 11,20 30,51 7,97 8,31 7,71 2,41 26,40
Żarnów 20,68 12,80 33,48 9,37 9,15 9,12 3,17 30,81
RAZEM 19,67 11,39 31,06 8,44 8,82 8,56 2,79 28,61

pa
bi
an
ic
ki

m. Konstantynów
Łódzki

20,13 11,35 31,48 7,26 8,91 7,96 2,18 26,31

m. Pabianice 20,00 12,49 32,49 7,95 8,54 7,89 2,56 26,94
Dłutów 20,17 13,12 33,29 8,39 8,49 7,54 3,39 27,81
Dobroń 19,01 10,09 29,10 7,33 9,01 7,24 2,54 26,12

Ksawerów 20,24 12,37 32,61 7,78 8,69 7,14 2,61 26,22
Lutomiersk 19,47 9,75 29,22 5,19 7,96 5,64 1,41 20,20
Pabianice 19,77 12,37 32,14 9,22 9,12 10,13 2,60 31,07
RAZEM 19,95 12,04 31,99 7,74 8,64 7,82 2,47 26,67

90.
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pa
ję
cz
ań
sk
i

Działoszyn 20,18 11,98 32,16 7,60 9,00 8,00 1,86 26,46
Kiełczygłów 18,33 8,61 26,94 7,25 8,41 7,06 2,44 25,16

Nowa Brzeźnica 19,00 11,53 30,53 11,59 9,73 11,30 4,19 36,81
Pajęczno 19,12 10,75 29,87 6,15 8,26 6,15 1,61 22,17
Rząśnia 19,25 10,13 29,38 6,72 8,48 6,33 2,37 23,90

Siemkowice 17,31 9,74 27,05 7,27 7,95 6,67 2,11 24,00
Strzelce Wielkie 20,88 9,90 30,78 6,49 8,70 8,36 1,78 25,33
Sulmierzyce 18,72 10,13 28,85 7,51 8,91 7,88 2,81 27,11
RAZEM 19,24 10,65 29,89 7,39 8,66 7,57 2,20 25,82

pi
ot
rk
ow

sk
i

Aleksandrów 18,94 6,05 24,99 6,92 8,47 6,92 2,16 24,47
Czarnocin 19,48 11,36 30,84 8,34 8,81 7,70 2,44 27,29
Gorzkowice 19,62 11,70 31,32 8,95 8,92 8,05 2,60 28,52
Grabica 19,10 11,56 30,66 6,90 8,54 7,00 1,85 24,29

Łęki Szlacheckie 21,86 13,30 35,16 9,27 10,65 9,24 2,51 31,67
Moszczenica 19,02 11,89 30,91 6,06 7,95 5,89 2,06 21,96

Ręczno 19,32 11,80 31,12 8,20 8,41 8,27 3,56 28,44
Rozprza 19,65 10,78 30,43 7,99 9,09 9,31 2,92 29,31
Sulejów 20,11 12,56 32,67 8,35 8,83 8,16 2,89 28,23

Wola  Krzysztopor-
ska

17,59 10,44 28,03 6,95 7,70 6,64 2,38 23,67

Wolbórz 19,06 11,26 30,32 6,78 8,56 6,72 2,01 24,07
RAZEM 19,26 11,26 30,52 7,56 8,57 7,54 2,50 26,17

po
dd
ęb
ic
ki

Dalików 18,30 8,97 27,27 7,00 7,89 7,12 2,14 24,15
Pęczniew 19,10 7,96 27,06 7,48 8,75 7,40 2,25 25,88
Poddębice 18,85 11,51 30,36 7,21 8,52 7,17 2,84 25,74
Uniejów 20,62 10,73 31,35 9,38 10,23 10,67 2,87 33,15

Wartkowice 17,59 8,45 26,04 5,91 8,29 7,21 2,07 23,48
Zadzim 17,95 9,25 27,20 5,28 7,97 6,25 1,92 21,42
RAZEM 18,82 10,12 28,94 7,18 8,66 7,67 2,51 26,02

ra
do

m
sz
cz
ań
sk
i

m. Radomsko 19,49 10,90 30,39 7,85 8,68 7,63 2,49 26,65
Dobryszyce 20,50 11,97 32,47 7,89 8,85 6,66 1,97 25,37

Gidle 20,56 11,17 31,73 9,29 9,26 9,99 2,25 30,79
Gomunice 18,33 8,74 27,07 6,75 8,09 6,65 2,13 23,62
Kamieńsk 19,47 10,85 30,32 7,62 9,03 8,36 3,16 28,17

Kobiele Wielkie 19,04 11,92 30,96 7,55 7,81 6,83 2,15 24,34
Kodrąb 18,52 10,73 29,25 8,60 8,68 8,30 3,15 28,73

Lgota Wielka 20,01 10,67 30,68 7,59 8,78 7,76 2,34 26,47
Ładzice 17,30 9,74 27,04 5,28 7,06 5,51 1,55 19,40

Masłowice 17,62 9,24 26,86 5,40 8,12 5,52 1,71 20,75
Przedbórz 20,76 11,76 32,52 9,59 9,26 10,04 3,20 32,09

Wielgomłyny 19,60 12,40 32,00 9,47 9,11 10,49 3,54 32,61
Żytno 18,63 10,29 28,92 7,73 8,51 9,29 3,31 28,84

RAZEM 19,45 10,89 30,34 7,94 8,68 8,01 2,59 27,22
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ra
w
sk
i

m. Rawa Mazo-
wiecka

19,20 12,17 31,37 7,65 8,44 7,30 2,30 25,69

Biała Rawska 19,97 11,21 31,18 10,64 10,44 10,42 2,76 34,26
Cielądź 20,36 12,84 33,20 10,83 9,91 10,20 4,96 35,90

Rawa Mazowiecka 19,24 11,80 31,04 7,09 8,15 7,24 1,95 24,43
Regnów 18,74 9,89 28,63 7,04 7,44 6,56 1,63 22,67

Sadkowice 20,41 11,33 31,74 10,67 9,97 9,77 3,44 33,85
RAZEM 19,58 11,86 31,44 8,77 9,06 8,40 2,72 28,95

si
er
ad
zk
i

m. Sieradz 19,11 12,43 31,54 8,40 8,75 8,20 2,87 28,22
Błaszki 18,45 11,51 29,96 7,57 8,61 7,98 2,89 27,05

Brąszewice 19,98 9,83 29,81 8,12 9,36 8,48 2,55 28,51
Brzeźnio 19,39 14,22 33,61 8,70 8,64 8,04 2,78 28,16
Burzenin 17,92 10,32 28,24 7,23 8,58 6,78 2,27 24,86

Goszczanów 17,09 9,22 26,31 5,71 8,17 6,09 1,98 21,95
Klonowa 18,17 9,98 28,15 8,53 9,06 8,60 3,04 29,23
Sieradz 18,41 9,49 27,90 6,99 7,87 6,68 2,34 23,88
Warta 19,92 10,44 30,36 8,11 9,19 8,72 3,52 29,54

Wróblew 18,20 9,55 27,75 8,73 8,12 8,49 2,67 28,01
Złoczew 18,36 12,69 31,05 7,04 7,98 6,41 2,30 23,73
RAZEM 18,86 11,52 30,38 7,95 8,64 7,89 2,78 27,26

sk
ie
rn
ie
w
ic
ki

Bolimów 18,21 10,19 28,40 6,34 8,46 6,64 2,48 23,92
Głuchów 17,92 12,85 30,77 8,47 8,48 8,56 2,81 28,32
Godzianów 18,34 10,92 29,26 6,47 8,45 7,92 2,87 25,71
Kowiesy 19,98 12,93 32,91 9,12 9,71 9,02 2,79 30,64

Lipce Reymontow-
skie

19,29 10,69 29,98 7,53 9,35 8,16 2,12 27,16

Maków 18,57 11,11 29,68 7,92 9,04 7,64 2,11 26,71
Nowy Kawęczyn 19,04 9,57 28,61 7,34 8,17 7,28 2,30 25,09
Skierniewice 18,60 9,68 28,28 5,87 7,94 6,68 1,59 22,08

Słupia 18,66 10,61 29,27 7,66 8,91 8,93 2,80 28,30
RAZEM 18,66 10,96 29,62 7,41 8,71 7,80 2,38 26,30

to
m
as
zo
w
sk
i

m. Tomaszów
Mazowiecki

19,42 12,28 31,70 7,36 8,28 7,33 2,42 25,39

Będków 19,93 15,74 35,67 9,95 9,93 9,90 4,00 33,78
Budziszewice 19,38 10,18 29,56 7,29 9,26 6,79 1,76 25,10
Czerniewice 18,70 12,52 31,22 7,53 7,88 6,83 2,30 24,54
Inowłódź 19,74 12,64 32,38 8,19 9,79 9,87 3,60 31,45
Lubochnia 21,39 11,50 32,89 10,25 9,73 11,24 3,96 35,18
Rokiciny 19,90 10,84 30,74 6,95 9,07 8,11 3,10 27,23
Rzeczyca 20,04 13,09 33,13 10,78 9,74 11,12 5,76 37,40

Tomaszów Mazo-
wiecki

20,15 12,66 32,81 7,30 8,37 7,46 2,43 25,56

Ujazd 18,95 13,13 32,08 8,31 8,93 8,66 2,72 28,62
Żelechlinek 18,60 12,64 31,24 8,00 9,14 7,70 2,89 27,73
RAZEM 19,55 12,37 31,92 7,82 8,62 7,95 2,77 27,16
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w
ie
lu
ńs
ki

Biała 19,82 10,49 30,31 11,94 10,29 11,88 3,85 37,96
Czarnożyły 20,24 12,77 33,01 7,94 9,48 8,17 3,20 28,79
Konopnica 18,87 9,48 28,35 7,87 9,69 8,67 2,61 28,84
Mokrsko 20,21 12,01 32,22 8,77 9,01 9,80 3,15 30,73
Osjaków 20,71 10,91 31,62 7,22 9,88 7,91 2,19 27,20
Ostrówek 21,05 12,19 33,24 10,85 10,39 11,97 5,24 38,45
Pątnów 18,31 10,38 28,69 8,00 9,41 7,90 2,94 28,25
Skomlin 20,27 11,00 31,27 8,88 9,15 9,85 4,68 32,56
Wieluń 20,16 12,38 32,54 9,38 9,52 9,26 2,98 31,14

Wierzchlas 21,47 12,34 33,81 9,99 10,12 11,71 4,32 36,14
RAZEM 20,15 11,82 31,97 9,19 9,62 9,50 3,27 31,58

w
ie
ru
sz
ow

sk
i

Bolesławiec 19,09 10,77 29,86 7,11 8,57 9,74 2,32 27,74
Czastary 19,26 9,23 28,49 5,88 8,67 6,82 2,42 23,79
Galewice 17,76 10,37 28,13 5,49 7,09 5,60 1,64 19,82
Lututów 19,46 9,38 28,84 7,06 8,75 7,78 2,51 26,10
Łubnice 18,88 9,79 28,67 9,58 9,00 7,06 1,88 27,52
Sokolniki 19,46 10,59 30,05 8,34 8,82 8,38 2,59 28,13
Wieruszów 19,83 12,47 32,30 9,75 9,23 10,13 3,30 32,41
RAZEM 19,19 10,79 29,98 7,90 8,64 8,23 2,55 27,32

zd
uń
sk
ow

ol
sk
i m. Zduńska Wola 19,69 12,51 32,20 8,11 9,02 8,70 2,46 28,29

Szadek 21,61 13,22 34,83 12,52 10,10 11,85 5,26 39,73
Zapolice 21,89 12,43 34,32 10,26 10,40 12,38 4,40 37,44

Zduńska Wola 18,76 10,55 29,31 7,17 8,26 7,47 1,94 24,84

RAZEM 19,87 12,27 32,14 8,39 9,06 8,96 2,69 29,10

zg
ie
rs
ki

m. Głowno 19,99 12,53 32,52 7,03 8,56 7,69 2,67 25,95
m. Ozorków 19,28 11,34 30,62 7,00 8,71 7,18 2,53 25,42
m. Zgierz 19,66 12,03 31,69 7,06 8,39 6,81 1,91 24,17

Aleksandrów
Łódzki

19,21 11,80 31,01 6,89 8,03 6,69 1,93 23,54

Ozorków 18,63 10,07 28,70 6,66 7,93 6,53 1,93 23,05
Parzęczew 21,83 12,94 34,77 11,00 10,92 10,96 3,83 36,71
Stryków 19,66 10,98 30,64 7,20 8,41 7,10 2,01 24,72
Zgierz 19,01 10,85 29,86 7,25 8,55 7,08 2,20 25,08

RAZEM 19,57 11,76 31,33 7,19 8,49 7,14 2,20 25,02

br
ze
zi
ńs
ki

m.Brzeziny 19,89 11,47 31,36 8,87 9,13 9,75 3,88 31,63
Brzeziny 21,68 10,90 32,58 10,90 10,55 9,90 3,68 35,03
Dmosin 20,14 10,92 31,06 9,23 9,11 10,02 4,15 32,51
Jeżów 17,66 9,56 27,22 7,80 7,00 9,17 1,29 25,26
Rogów 18,53 9,87 28,40 5,60 7,70 5,55 2,06 20,91
RAZEM 19,63 10,87 30,50 8,51 8,80 9,13 3,35 29,79

m
. Ł

ód
ź

Łódź-Bałuty 20,30 13,16 33,46 8,00 8,71 7,81 2,70 27,22
Łódź-Górna 19,92 12,87 32,79 7,79 8,51 7,45 2,45 26,20
Łódź-Polesie 20,48 13,96 34,44 8,45 8,95 8,47 2,78 28,65

Łódź-Śródmieście 19,75 11,70 31,45 6,97 8,39 6,87 2,34 24,57
Łódź-Widzew 20,09 12,41 32,50 8,04 8,75 7,75 2,66 27,20

RAZEM 20,07 12,76 32,83 7,78 8,62 7,57 2,56 26,53
m.Piotrków Trybunalski 19,31 11,14 30,45 7,86 8,61 8,04 2,64 27,15

m. Skierniewice 19,59 12,68 32,27 7,38 8,21 7,39 2,24 25,22
woj. łódzkie 19,62 11,84 31,46 7,85 8,73 7,91 2,62 27,11
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bu
sk
i

Busko-Zdrój 19,75 13,55 33,30 7,74 8,52 7,69 2,66 26,61
Gnojno 19,98 11,84 31,82 6,45 8,95 6,95 2,11 24,46

Nowy Korczyn 17,87 9,96 27,83 7,08 8,36 6,61 2,24 24,29
Pacanów 19,62 12,31 31,93 7,74 8,86 7,97 1,84 26,41

Solec-Zdrój 20,00 13,70 33,70 9,90 8,88 10,25 3,15 32,18
Stopnica 18,94 12,30 31,24 7,45 8,25 7,73 2,22 25,65
Tuczępy 17,32 10,02 27,34 5,79 7,91 6,68 1,86 22,24
Wiślica 19,30 12,30 31,60 10,06 9,42 11,84 2,61 33,93
RAZEM 19,33 12,58 31,91 7,79 8,59 7,98 2,45 26,81

ję
dr
ze
jo
w
sk
i

Imielno 18,80 10,61 29,41 7,64 8,33 8,23 2,10 26,30
Jędrzejów 19,57 12,53 32,10 7,45 8,44 7,57 2,26 25,72
Małogoszcz 19,20 11,61 30,81 7,57 8,75 7,71 2,72 26,75
Nagłowice 18,44 8,28 26,72 6,20 7,81 6,22 2,13 22,36

Oksa 18,23 9,71 27,94 7,82 7,83 7,39 2,12 25,16
Sędziszów 20,05 12,02 32,07 7,98 9,11 7,62 2,47 27,18

Słupia (Jędrzejow-
ska)

17,82 11,19 29,01 7,38 7,62 6,07 2,15 23,22

Sobków 19,40 12,65 32,05 10,30 8,61 9,22 2,14 30,27
Wodzisław 18,44 8,62 27,06 9,00 9,97 11,28 5,08 35,33
RAZEM 19,24 11,51 30,75 7,89 8,60 7,87 2,51 26,87

ka
zi
m
ie
rs
ki

Bejsce 17,22 8,06 25,28 6,98 8,18 7,90 1,51 24,57
Czarnocin 18,32 9,19 27,51 7,83 8,55 7,77 2,43 26,58

Kazimierza Wielka 18,88 11,07 29,95 7,15 8,46 7,11 2,08 24,80
Opatowiec 19,44 10,89 30,33 6,57 8,31 6,76 2,13 23,77
Skalbmierz 18,23 9,71 27,94 7,28 8,69 6,68 2,21 24,86
RAZEM 18,58 10,25 28,83 7,17 8,47 7,14 2,09 24,87

ki
el
ec
ki

Bieliny 18,66 13,37 32,03 6,74 8,07 7,57 2,71 25,09
Bodzentyn 19,60 12,05 31,65 8,27 8,43 7,93 2,63 27,26
Chęciny 20,36 12,37 32,73 9,20 9,70 9,65 3,26 31,81
Chmielnik 18,36 8,06 26,42 7,32 8,45 7,84 2,83 26,44
Daleszyce 19,79 9,53 29,32 7,90 8,56 7,58 2,30 26,34
Górno 19,32 11,19 30,51 7,38 8,23 7,57 2,89 26,07
Łagów 21,27 11,28 32,55 9,39 9,47 8,29 1,87 29,02

Łopuszno 19,23 11,62 30,85 7,51 9,01 7,57 2,14 26,23
Masłów 20,85 10,58 31,43 8,60 8,76 8,84 2,35 28,55

Miedziana Góra 19,94 12,03 31,97 8,99 9,25 9,26 3,74 31,24
Mniów 19,37 12,06 31,43 6,95 8,29 6,20 2,14 23,58

Morawica 18,32 10,13 28,45 6,43 8,29 6,68 1,97 23,37
Nowa Słupia 17,75 8,67 26,42 6,00 7,96 5,95 2,12 22,03
Piekoszów 19,82 11,00 30,82 9,99 9,25 10,26 3,43 32,93
Pierzchnica 19,40 10,80 30,20 7,32 8,63 7,33 2,95 26,23
Raków 17,28 8,72 26,00 6,18 8,01 6,31 2,51 23,01

Sitkówka-Nowiny 20,55 12,96 33,51 10,40 11,09 11,27 4,57 37,33
Strawczyn 19,41 13,51 32,92 8,53 9,34 8,74 3,24 29,85
Zagnańsk 18,91 10,49 29,40 8,92 8,98 9,04 3,51 30,45
RAZEM 19,36 11,08 30,44 8,01 8,81 8,13 2,80 27,75
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ko
ne
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i

Fałków 19,43 10,27 29,70 8,00 8,78 8,82 2,37 27,97
Gowarczów 19,82 8,62 28,44 9,98 9,42 10,47 2,42 32,29
Końskie 20,45 12,41 32,86 9,64 9,38 9,70 2,89 31,61
Radoszyce 21,80 13,00 34,80 12,09 11,39 13,20 5,98 42,66

Ruda Maleniecka 20,92 14,76 35,68 9,04 9,10 9,14 2,63 29,91
Słupia (Konecka) 19,05 11,13 30,18 10,71 10,24 10,76 4,97 36,68

Smyków 18,02 11,55 29,57 7,51 7,40 6,74 1,64 23,29
Stąporków 18,41 10,97 29,38 6,87 7,93 7,12 2,14 24,06
RAZEM 19,93 11,88 31,81 9,14 9,18 9,38 3,03 30,73

op
at
ow

sk
i

Baćkowice 19,05 11,26 30,31 6,91 8,66 6,46 2,26 24,29
Iwaniska 19,03 10,18 29,21 6,31 9,04 7,44 2,17 24,96
Lipnik 18,80 10,41 29,21 8,31 8,90 8,32 2,10 27,63
Opatów 19,99 13,04 33,03 8,39 9,21 8,75 2,50 28,85
Ożarów 17,98 11,01 28,99 6,15 7,90 6,15 2,03 22,23
Sadowie 17,49 8,88 26,37 7,12 7,92 7,86 2,76 25,66
Tarłów 18,41 12,19 30,60 6,07 7,93 6,70 2,20 22,90

Wojciechowice 18,25 8,15 26,40 5,85 7,72 5,75 1,98 21,30
RAZEM 18,81 11,17 29,98 7,05 8,52 7,32 2,24 25,13

os
tr
ow

ie
ck
i

m. Ostrowiec Świ-
ętokrzyski

19,82 11,71 31,53 8,73 9,00 8,70 2,73 29,16

Bałtów 21,43 10,14 31,57 8,57 10,45 8,45 3,55 31,02
Bodzechów 19,51 12,09 31,60 8,46 9,10 9,06 2,86 29,48
Ćmielów 20,04 12,68 32,72 9,37 8,60 9,16 3,50 30,63
Kunów 19,33 12,23 31,56 8,59 9,30 9,28 3,33 30,50
Waśniów 20,57 12,58 33,15 10,12 10,00 9,94 3,25 33,31
RAZEM 19,86 11,83 31,69 8,82 9,10 8,86 2,89 29,67

pi
ńc
zo
w
sk
i

Działoszyce 19,34 9,12 28,46 6,20 9,08 6,47 2,01 23,67
Kije 19,12 12,41 31,53 8,96 9,16 8,59 2,77 29,48

Michałów 17,85 9,12 26,97 6,59 7,24 5,14 2,07 21,04
Pińczów 19,09 11,74 30,83 7,02 8,34 7,46 2,68 25,50
Złota 18,12 8,55 26,67 6,29 8,34 7,05 2,31 23,99

RAZEM 18,91 10,95 29,86 7,02 8,41 7,22 2,52 25,17

sa
nd

om
ie
rs
ki

m. Sandomierz 19,58 12,31 31,89 7,94 9,15 7,79 2,39 27,27
Dwikozy 19,50 9,76 29,26 9,40 8,51 8,16 2,47 28,54
Klimontów 17,78 9,09 26,87 5,59 7,47 5,67 1,77 20,50
Koprzywnica 19,49 12,70 32,19 7,02 8,60 6,85 2,32 24,79

Łoniów 18,70 10,65 29,35 7,01 8,42 7,05 3,16 25,64
Obrazów 17,35 10,92 28,27 5,66 6,82 4,85 1,82 19,15
Samborzec 18,27 8,08 26,35 7,53 9,10 7,29 1,52 25,44
Wilczyca 17,64 10,31 27,95 5,51 9,00 6,29 1,76 22,56
Zawichost 18,16 8,32 26,48 6,84 7,66 7,13 1,26 22,89
RAZEM 18,84 10,70 29,54 7,29 8,52 7,10 2,19 25,10

1

95.



GH GM
P
ow

ia
t

Gmina
I II

Wynik
ogólny

I II III IV
Wynik
ogólny

25 pkt 25 pkt 50 pkt 15 pkt 12 pkt 15 pkt 8 pkt 50 pkt

sk
ar
ży
sk
i

m. Skarżysko-
Kamienna

19,46 12,36 31,82 8,10 9,09 7,98 2,60 27,77

Bliżyn 18,96 12,19 31,15 5,96 7,59 5,55 1,94 21,04
Łączna 18,64 9,82 28,46 6,50 8,83 6,94 1,90 24,17

Skarżysko Kościel-
ne

18,79 9,30 28,09 8,05 9,21 8,30 2,83 28,39

Suchedniów 19,59 12,91 32,50 7,26 8,52 7,41 2,78 25,97
RAZEM 19,32 12,01 31,33 7,65 8,85 7,60 2,52 26,62

st
ar
ac
ho

w
ic
ki

m. Starachowice 20,00 12,28 32,28 7,91 8,75 7,84 2,39 26,89
Brody 21,65 12,78 34,43 7,61 8,77 7,97 2,61 26,96
Mirzec 19,52 12,44 31,96 6,76 8,14 6,15 2,46 23,51
Pawłów 19,36 11,55 30,91 8,78 8,97 9,69 3,51 30,95
Wąchock 18,36 10,10 28,46 8,64 8,74 8,45 2,56 28,39
RAZEM 19,92 12,08 32,00 7,97 8,74 8,07 2,63 27,41

st
as
zo
w
sk
i

Bogoria 19,22 10,59 29,81 7,65 8,66 7,44 2,77 26,52
Łubnice 18,29 8,39 26,68 7,68 7,71 6,94 1,83 24,16
Oleśnica 18,67 10,62 29,29 7,91 9,55 9,34 3,52 30,32
Osiek 18,78 10,37 29,15 6,98 8,39 6,67 1,95 23,99

Połaniec 19,06 13,11 32,17 6,56 8,26 6,23 2,34 23,39
Rytwiany 17,49 10,48 27,97 7,35 8,28 7,41 2,99 26,03
Staszów 19,73 11,72 31,45 7,24 8,28 7,41 2,63 25,56
Szydłów 19,40 9,69 29,09 7,64 9,63 8,00 2,69 27,96
RAZEM 19,12 11,35 30,47 7,19 8,44 7,18 2,54 25,35

w
ło
sz
cz
ow

sk
i

Kluczewsko 19,97 9,89 29,86 9,81 9,08 9,96 3,45 32,30
Krasocin 19,95 13,09 33,04 8,67 8,74 8,06 2,68 28,15

Moskorzew 20,24 10,33 30,57 11,81 10,81 12,52 6,52 41,66
Radków 19,56 14,03 33,59 7,21 8,18 5,68 1,65 22,72
Secemin 21,82 12,41 34,23 10,77 10,36 12,30 4,84 38,27

Włoszczowa 20,47 12,33 32,80 9,36 9,43 9,35 3,34 31,48
RAZEM 20,37 12,23 32,60 9,43 9,35 9,42 3,45 31,65

m. Kielce 20,15 13,53 33,68 8,39 9,23 8,51 3,01 29,14
woj. świętokrzyskie 19,52 11,83 31,35 8,07 8,83 8,10 2,70 27,70

Ogółem 19,58 11,84 31,42 7,93 8,80 7,98 2,65 27,33

96.


