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Najważniejsze zmiany w 

egzaminie maturalnym od 2015 r. 

• Wszyscy absolwenci przystępowali obowiązkowo do 
egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym.  

• Nowa formuła części ustnej egzaminu z języka polskiego: 
Wypowiedź inspirowana tekstem kultury : 

• Zdający losuje zadanie egzaminacyjne. • Zdający 
przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na 
wylosowany temat .  

• Zdający wygłasza wypowiedź monologową .  

• Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem 
egzaminacyjnym dotyczącej wygłoszonej 
wypowiedzi monologowej. 

 



WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW 

EGZAMINÓW MATURALNYCH  

 opracowano celem przedstawienia Radzie Pedagogicznej 

Uczniom i Rodzicom.  

 

Na podstawie dotychczas opublikowanych 
materiałów dokonano analizy:  

• zdawalności egzaminów obowiązkowych,  

• średnich wyników na wszystkich poziomach 
zdawania 

• porównania wyniku średniego w szkole z wynikami 
w CKE i województwie lubelskim 

• porównania wyniku egzaminów obowiązkowych z 
wynikami szkół w mieście Lublin 

 

 
Analiza dotyczy absolwentów roku szk. 2014/15.  



Zdawalność 
Wszyscy absolwenci 

Zdali Mają prawo 

do poprawki 

 

Nie zdali 

CKE 74% 19% 7% 
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wo 
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93% 7% 0% 

     Nowa formuła matury 

Zdali Mają prawo 

do poprawki 

Nie 

zdali 

80% 15% 5% 
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Wyniki egzaminów 

obowiązkowych: 

Różnica

p.p.

Język polski podstawowy 6
powyżej 

średniej 72,9% 66% 267 1 7

Matematyka podstawowy 5 średnia 55,7% 55% 267 10 1

Język angielski podstawowy 5 średnia 80,4% 77% 254 3 3

Język hiszpański podstawowy 4
poniżejj 

średniej 75,7% 84 6 0 -8

Język niemiecki podstawowy 4
poniżejj 

średniej 60,7% 72 6 0 -11

Matematyka dwujęzyczny 69,5% 20

Egzaminy ustne
Język polski nie dotyczy 63,0% 66% 269 0 -3

Język angielski nie dotyczy 71,8% brak danych 256 1

Język hiszpański nie dotyczy 72,2% brak danych 6 0

Język niemiecki nie dotyczy 83,3% brak danych 6 0

Język angielski dwujęzyczny 0

Egzaminy pisemne

Przedmiot Poziom

Klasa 

wyniku

Nazwa 

klasy

Średnia 

XXIII LO

Średnia 

CKE Zdawało

Nie 

zdało



Porównanie wyników klas z egzaminu 

obowiązkowego z języka polskiego 



Porównanie wyników klas z egzaminu 

obowiązkowego z matematyki 



Porównanie wyników klas z egzaminu 

obowiązkowego z języka angielskiego 



Wnioski: 
 

• Zdawalność egzaminu jest wyższa niż w CKE, 
wszyscy uczniowie, którzy nie zdali egzaminu mają 
prawo do poprawki. 

• Egzaminy obowiązkowe poza językiem hiszpańskim i 
niemieckim nasi absolwenci zdali lepiej niż średni 
uczeń w Polsce. Języki te wybrało jedynie niewielu 
absolwentów, więc próba badawcza jest mało 
miarodajna. 

• Dla matematyki i języka angielskiego widać wyraźny 
wpływ realizowanego rozszerzenia i dwujęzyczności 
na wynik egzaminu. 

• Wyniki egzaminu ustnego ( ocenianie wewnętrzne) są 
niższe niż pisemnego ( ocenianie zewnętrzne). 

 

 



Przedmioty 

zdawane 

dodatkowo: 



Poziom rozszerzony: 
uwzględniono przedmioty, które wybrało co najmniej 5 uczniów 

Przedmiot ŚredniaZdawało Wojewódz CKE Różnica Nazwa

XXIII LO two p.p. klasy klasa

Biologia 42% 64 44% 43% -1% średnia 5

Chemia 37% 57 53% 52% -15%
poniżej 

średniej 4

Fizyka 32% 15 46% 44% -12%
poniżej 

średniej 4

Geografia 43% 89 42% 41% 2% średnia 5

Historia 54% 15 50% 50% 4% średnia 5

Matematyka 27% 84 41% 41% -14%
poniżej 

średniej 4

WOS 28% 42 27% 26% 2%
powyzej 

średniej 6

Język polski 62% 47 60% 61% 1% średnia 5

Język angielski 58% 183 61% 63% -5% średnia 5

Język niemiecki 53% 9 62% 63% -10%
poniżej 

średniej 4

Informatyka 34% 5 41% 46% -12%
poniżej 

średniej 4



Porównanie wybieralności 

przedmiotów  



Poziom dwujęzyczny: 

55% 2

12% 1
70% 20Matematyka

Fizyka

Chemia

ZdawałoŚredniaPrzedmiot



 

 

• Statystyczny uczeń naszej szkoły zdawał więcej niż dwa 
przedmioty dodatkowe. 

• Widać wyraźny spadek wybieralności dodatkowych 
arkuszy na poziomie dwujęzycznym. Żaden z uczniów nie 
zdawał egzaminu ustnego z języka angielskiego na 
poziomie dwujęzycznym. 

• Wybieralność przedmiotów dodatkowych pokrywała się z 
rozszerzeniami realizowanymi w szkole. Pojedynczy 
uczniowie zdawali filozofię (2 osoby) i język rosyjski ( 1 
osoba) a więc przedmioty, których nie realizowali w 
szkole. 

• Najwyższą wybieralność ma język angielski, geografia i 
matematyka. Najniższą wybieralność z przedmiotów 
realizowanych w zakresie rozszerzonym ma historia 
sztuki (2 osoby) i informatyka (5 osób). 

• Z geografii, historii, wiedzy  o społeczeństwie i języka 
polskiego średni wynik z przedmiotów dodatkowych jest 
wyższy niż wyniki ogólnopolskie, z pozostałych 
przedmiotów wyniki średnie są niższe niż średni wynik w 
CKE.  

• Wyniki średnie z przedmiotów dodatkowych szkoły 
mieszczą się w klasach od 4 do 6 a więc są to wyniki 
średnie. 

 
 

 

  



Przeanalizowano pozycję szkoły wśród  
szkół średnich w Lublinie: 

 

Pod względem zdawalności nasza szkoła plasuje 
się na 6  pozycji wśród szkół państwowych. 
Wyższy odsetek sukcesów mają: ILo, IIILo, IILo, 
VLo, XXILo oraz IXLo w Lublinie. Pozostałe 16 
liceów ma niższą zdawalność niż nasza szkoła. 

Pod względem wyników egzaminów naszą szkołę 
wyprzedziły renomowane szkoły publiczne :ILO, 
II LO, III LO, XXILO, VLO  podobne wyniki jak 
nasza szkoła osiągnęły IXLo i IVLO w Lublinie 

W analizie nie uwzględniono techników, które 
zdawały maturę w „starej” formule. 

 



WYNIKI Z PRZEDMIOTÓW 

DODATKOWYCH  Z PODZIAŁEM 

NA KLASY 

 
• Klasy realizujące przedmiot w zakresie 

rozszerzonym wyróżniono obwódką. 

• Pozostałe klasy mają mały wpływ na wynik 

średni szkoły, gdyż przedmiot, który nie był 

realizowany w klasie w zakresie 

rozszerzonym wybierało mało osób. Wyniki 

tych osób są znacznie bardziej 

przypadkowe. 



BIOLOGIA 



CHEMIA 



FIZYKA 



GEOGRAFIA 



HISTORIA 



MATEMATYKA 



WIEDZA                                 

O SPOŁECZEŃSTWIE 



JĘZYK POLSKI 



JĘZYK ANGIELSKI 



JĘZYK NIEMIECKI 



• Klasy realizujące zakres rozszerzony z 

przedmiotu dodatkowego w szkole 

osiągnęły wyższe wyniki z tych przedmiotów 

na egzaminach maturalnych  

• Widoczna jest duża zbieżność wyników 

zewnętrznych z niską w klasach III-cich 

frekwencją klas i wynikami klasyfikacji 

końcowej. 

• Uczniowie nie byli zmotywowani do 
zdobycia wysokiego wyniku na egzaminie 
dodatkowym ponieważ egzamin ten nie ma 
progu zdawalności. Dodatkowo na wielu 
kierunkach studiów są wolne miejsca a 
progi rekrutacji są bardzo niskie. 

• Uczniowie w sposób niezadowalający 
korzystali z zajęć dodatkowych 
prowadzonych dla nich przez nauczycieli.  

 



• Wszyscy nauczyciele powinni dążyć do podniesienia 
wyników egzaminu maturalnego w szkole na poziomie 
rozszerzonym. W miarę możliwości  objąć opieką 
uczniów uzdolnionych przedmiotowo, zdających 
egzaminy na poziomie rozszerzonym.  

• Zespoły przedmiotowe przeanalizują czy wybrane  
programy nauczania, podręczniki, przedmiotowe 
systemy oceniania pozwalają realizować podstawę 
programową i wymagania egzaminacyjne oraz 
motywować uczniów do osiągania wysokich wyników 
z  zakresu rozszerzonego.  

• Komisja Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzi 
badania wśród uczniów na temat preferowanych 
przez nich metod przygotowywania się do egzaminów 
dodatkowych. 
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