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Analiza wyników 

 

 Zespół przedmiotowy polonistów dokonał analizy wyników egzaminu maturalnego z języka 

polskiego w części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony), który odbył się w maju 

2015 roku. Podstawą analizy były:  zbiorcze wyniki matury dostarczone przez dyrekcję szkoły oraz 

opracowanie matur opublikowane na przez  OKE Jaworzno i CKE. 

 

Omówiono następujące kwestie: 

1. Wyniki egzaminu ustnego: przystąpiło 158 osób, wszyscy zdali egzamin  w pierwszym 

terminie. (100 %). 

Uwagi: 

Zdawalność egzaminu ustnego, mimo zmienionej formuły, utrzymuje się  nadal na 

bardzo wysokim poziomie. Może to świadczyć m.in. o dobrej pracy nauczycieli 

polonistów, odpowiednim przygotowaniu zdających oraz opanowaniu przez nich 

wymogów egzaminacyjnych. 

2. Wyniki egzaminu pisemnego 

Przystąpiło 158 osób (PP), zdało 158 osób, zdawalność 100%. 

Średni wynik wynosi 72,68 %.  

Do PR przystąpiło 48 osób – średni wynik wynosi 68,07 % 

Porównanie wyników z trzech ostatnich lat wskazuje na podwyższający się poziom 

osiąganych wyników. Wydaje się, że jest to efektem systematycznej, rzetelnej pracy 

nauczycieli, doskonalenia metod nauczania zmierzających do podnoszenia poziomu 

i jakości kształcenia oraz zaangażowania uczniów.  

3. Uzyskane wyniki na tle województwa śląskiego i kraju (wyrażone w %) 

 

Lp. Wyniki PP PR 

1. Kraj 66 61 

2. Województwo śląskie 67,5 61,6 

3. Powiat cieszyński 68,3 57,9 

4. II LO im. M. Kopernika 72,68 68,07 

 

 



Zestawienie danych wskazuje na osiągnięcie przez zdających wyników wyższych niż średnia 

kraju, województwa i powiatu.  

 

 

Wyniki  

cały egzamin (część 1 i 2) 

skala (0-70 p.) 
 

 

 

Lp. klasa średnia  łatwość interpretacja 

1. A 55 0,81 łatwy 

2. B 52,04 0,77 łatwy 

3. C 53,25 0,79 łatwy 

4. D 49,37 0,74 łatwy 

5. E 42,13 0,63 umiarkowanie trudny 

6. F 54,30 0,73 łatwy 

 ogółem 50,88 0,73 łatwy 

     



 

Interpretacja 

 

Przedstawiona powyżej analiza wyników pozwala stwierdzić, że większość zdających opanowała w 

stopniu dobrym nową formułę egzaminu (rozprawka problemowa, analiza i interpretacja tekstu 

lirycznego). Dla zdecydowanej większości zdających egzamin okazał się łatwy. 

 

Wyniki 

Poziom rozszerzony (skala 0 – 40 p.) 

 

Lp. klasa/ilość piszących PR średnia Łatwość/interpretacja 

1. A (24) 27,04 0,68  

umiarkowanie trudny 

2. C (22) 28,05 0,70 łatwy 

3. E (1) 22 0,55  

umiarkowanie trudny 

4. F (1) 19 0,48 trudny 

 ogółem 27,23 0,68 

   umiarkowanie trudny 

 

 

Interpretacja 

 

Egzamin okazał się dla zdających umiarkowanie trudny, należy jednak podkreślić, że wymagania 

stawiane na tym egzaminie są wysokie. 


