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Osiągnięcia uczniów
kończących gimnazjum i szkołę podstawową
w roku 2019

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
JĘZYK POLSKI

Źródła informacji

3

Egzamin gimnazjalny 2019

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie
standardowe (%)

Część humanistyczna z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie

0

100

59

56

59

18

Część humanistyczna z zakresu
języka polskiego

0

100

66

72

63

18

Wyniki krajowe

4

Egzamin gimnazjalny – historia i wiedza o społeczeństwie
województwo podkarpackie

5

Średnie wyniki uczniów
w zakresie wymagań ogólnych
historia i wiedza o społeczeństwie
województwo podkarpackie

6

O umiejętnościach łatwych i trudnych

35%

7

Przygotowanie do egzaminu z historii w 2022
Ćwiczenia w zakresie
• analizy i interpretacji różnych typów źródeł historycznych
• przetwarzania różnych informacji i formułowania prostych wniosków
• chronologii historycznej (dostrzeganie sekwencyjności, ciągów wydarzeń,
wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych i związków poprzedzania
i następstwa wydarzeń)
• dostrzegania i analizowania kontekstu historycznego
• wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowym kontekście
• formułowania argumentów, sporządzania notatek, tworzenia dłuższych
wypowiedzi.
8

Egzamin gimnazjalny – język polski
województwo podkarpackie

9

Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań ogólnych
język polski – województwo podkarpackie

10

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
Arkusz standardowy
Liczba zadań
21
Liczba punktów 32
Budowa
część pierwsza
arkusza

część druga

20 zadań zorganizowanych wokół pięciu tekstów
zamieszczonych w arkuszu: tekstów literackich (fragmentu
Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego, fraszki
Skarga zmiętego Jana Izydora Sztaudyngera i wiersza
Śmieszne Anny Kamieńskiej) oraz tekstów nieliterackich
(Krople, piórka, źdźbła Sylwii Sekret i Utrwalacz myśli
Agnieszki Krzemińskiej)
wypracowanie
11

Tworzenie wypowiedzi
• Zadanie 17. (0-2)
• Coraz częściej pojawiają się propozycje uproszczenia alfabetu na
potrzeby komunikacji elektronicznej: usunięcia charakterystycznych
kreseczek i ogonków towarzyszących niektórym literom (np. ś, ź, ą, ó).
Przedstaw swoją opinię w tej sprawie i uzasadnij ją dwoma
argumentami.
• Zadanie 21. (0-10)
• Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy warto bronić własnych
przekonań. W argumentacji posłuż się przykładami z literatury.

Czytanie – Odbiór – Interpretacja
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Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
w roku 2019

Parametry statystyczne

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie
standardowe (%)

0

100

66

76

63

20
14

Egzamin ósmoklasisty – język polski
parametry statystyczne
województwo podkarpackie

15

Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych
obszarów umiejętności – język polski
województwo podkarpackie

16

O umiejętnościach łatwych i trudnych

17

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
Arkusz standardowy
Liczba zadań
22
Liczba punktów 50
Budowa arkusza część
pierwsza

21 zadań zorganizowanych wokół trzech
tekstów kultury zamieszczonych w arkuszu:
tekstu literackiego (fragmentu Małego Księcia
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego), tekstu
nieliterackiego (Początki kina Krzysztofa
Teodora Toeplitza) oraz plakatu (do filmu
Syzyfowe prace)
18
część druga wypracowanie

Zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty
z języka polskiego
Badane umiejętności:
• czytanie utworów literackich
• odbiór tekstów kultury
• umiejętność wnioskowania i argumentowania
• umiejętności językowe
• tworzenie własnej wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności argumentowania oraz umiejętności językowych
• tworzenie dłuższego tekstu o charakterze twórczym i argumentacyjnym
• znajomość lektur obowiązkowych.
19

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty
Zadania w arkuszu bezpośrednio odnosiły się do trzech lektur:
• Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
• Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego
• Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
pośrednio – do wszystkich pozycji znajdujących się na liście lektur
obowiązkowych.

20

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty –
zadania otwarte

21

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty –
zadania otwarte

22

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty –
zadania otwarte

23

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty –
zadania otwarte

24

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty –
zadania otwarte

25

Tematy dłuższej formy wypowiedzi
Temat 1.
Napisz rozprawkę, w której
rozważysz, czy w relacjach
międzyludzkich lepiej
kierować się sercem czy
rozumem.
W argumentacji odwołaj się
do lektury obowiązkowej
(wybranej spośród lektur
wymienionych na stronie 3
tego arkusza
egzaminacyjnego) oraz do
innego utworu literackiego.
Twoja praca powinna liczyć co
najmniej 200 wyrazów.

Tematy dłuższej formy wypowiedzi
Temat 2.
Napisz opowiadanie
o odwiedzinach lisa na
planecie Małego Księcia,
podczas których lis
przekonuje się, czy chłopiec
wykorzystał wiedzę zdobytą
podczas podróży.
Wypracowanie powinno
dowodzić, że znasz lekturę
Mały Książę. Twoja praca
powinna liczyć co najmniej
200 wyrazów.

Opowiadanie twórcze
• Kreatywność uczniów – niekonwencjonalne ujęcie tematu.
• Wielość elementów twórczych, w tym opis liryczny, monolog
wewnętrzny, trafna charakterystyka bohaterów, opis przeżyć
wewnętrznych postaci, funkcjonalny dialog, puenta.
• Umiejętne kreowanie nastroju opowiadania – od nostalgii poprzez
rozpacz do nadziei i radości.
• Narrator trzecioosobowy – umiejętne budowanie napięcia, zaskakujący
rozwój sytuacji, punkt kulminacyjny.
• Narrator pierwszoosobowy – z perspektywy lisa bądź Małego Księcia –
dynamizacja i ekspresywność.

Poziom wykonania zadania – dłuższa forma wypowiedzi
Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych kryteriów

Wnioski i rekomendacje
Mocne strony uczniów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyszukiwanie potrzebnych informacji, zwłaszcza w tekście literackim
odróżnianie informacji ważnych od drugorzędnych
rozumienie dosłowne i przenośne znaczenia wyrazów, symboli
wyciąganie wniosków z przesłanek zawartych w tekście
określanie problematyki egzystencjalnej
wykorzystywanie w interpretacji utworów literackich odwołań do
wartości uniwersalnych
znajomość lektur obowiązkowych z literatury polskiej i światowej
rozpoznawanie przymiotnika i spójnika
wskazywanie funkcji formantu
korzystanie z informacji zawartych w haśle słownikowym
budowanie argumentów
posługiwanie się stylem adekwatnym do formy wypowiedzi
tworzenie logicznej kompozycyjnie wypowiedzi

Umiejętności wymagające doskonalenia

• rozpoznawanie i tworzenie
imiesłowów
• zastosowanie twórczych bądź
retorycznych elementów
wypracowaniu (wnikliwość
argumentacji i wnioskowania,
wzbogacanie tekstu twórczego
elementami decydującymi o jego
walorach literackich)
• prezentowanie poprawnej, pięknej
polszczyzny
• poprawne stosowanie reguł
ortograficznych
i interpunkcyjnych

Wnioski i rekomendacje
W praktyce szkolnej, zgodnie z założeniami podstawy programowej, warto:
• doskonalić umiejętność rozumienia utworów literackich oraz innych
tekstów kultury poprzez wprowadzanie ćwiczeń polegających
np. na układaniu planu wydarzeń podczas omawiania utworów literackich
albo tworzeniu streszczenia tekstu lub układaniu pytań do tekstu podczas
omawiania na lekcjach utworów nieliterackich, wyszukiwaniu w tekście
faktów czy informacji
• kształtować umiejętność argumentowania poprzez zachęcanie uczniów
do formułowania argumentów podczas tworzenia wypowiedzi ustnych
i pisemnych, do uzasadniania swojego zdania poprzez odwołanie się
do przykładów z utworów literackich i życia codziennego
• stwarzać sytuacje komunikacyjne, w których uczeń może odgrywać różne
role, np. nadawcy i odbiorcy wypowiedzi, uczestnika, twórcy, obserwatora,
i w ten sposób kształcić i doskonalić umiejętności funkcjonalnego
wykorzystywania przez uczniów środków retorycznych.

Wnioski i rekomendacje
W praktyce szkolnej, zgodnie z założeniami podstawy programowej, warto:
• omawiane na lekcjach opowiadania uczynić punktem wyjścia do ćwiczeń
sprawdzających umiejętność wskazywania w opowiadaniu elementów
twórczych takich jak: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce
akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog,
retrospekcja
• kształcić umiejętności w zakresie poprawności językowej poprzez
wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń redakcyjnych w zakresie składni,
leksyki czy frazeologii
• wypracowywać u uczniów nawyk starannego redagowania własnych
wypowiedzi, a przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych zwrócić szczególną
uwagę na ortografię i interpunkcję; ćwiczyć umiejętności ortograficzne
i interpunkcyjne.

Osiągnięcia uczniów kończących
gimnazjum w roku 2019
Część matematyczno-przyrodnicza

Egzamin gimnazjalny – przedmioty przyrodnicze
województwo podkarpackie
Liczba
uczniów

Minimum
(%)
9

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie
standardowe
(%)

0
0
7

100
100

46
46

43
43

50
49

18
18

19435
Polska - 335084
procent uczniów

8

6

5

4

3

2

1

0
0

4

7 11 14 18 21 25 29 32 36 39 43 46 50 54 57 61 64 68 71 75 79 82 86 89 93 96 100

wynik procentowy

32%

68%

Przedmiot
Poziom wykonania
(najtrudniejsze zadania
z przedmiotu
w danym arkuszu)

województwo
podkarpackie

Chemia

Fizyka

Geografia

36% – z. 5.

30% – z. 8.

30% – z. 18.

43% – z. 23.

4. Elektryczność.
Uczeń:
7) posługuje się
pojęciem natężenia
prądu elektrycznego;
12) buduje proste
obwody elektryczne
[…].

10. Wybrane regiony
świata. Relacje: człowiek
 przyroda 
gospodarka. Uczeń:
15) przedstawia cechy
[…] środowiska
geograficznego
Antarktyki i Arktyki […].

IX. Ewolucja. Uczeń:
1) wyjaśnia pojęcie ewolucji
organizmów i przedstawia
źródła wiedzy o jej
100
przebiegu;
2)90wyjaśnia na odpowiednich
przykładach, na czym polega
80
dobór
naturalny […].

poziom opanowania (%)

Wymaganie
szczegółowe
zapisane
w podstawie
programowej

Biologia

3. Reakcje
chemiczne. Uczeń:
4) [...] dokonuje
prostych obliczeń
związanych
z zastosowaniem
prawa stałości
składu [...].

70
60

55

53

50

45

47

chemia

fizyka

40
30
20
10
0

biologia

geografia

Egzamin gimnazjalny – matematyka
województwo podkarpackie
Liczba
uczniów

Minimum
(%) 7

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

Średnia
(%)

Odchylenie
standardowe
(%)

19431
Polska - 335052

0
0

100
100

41
38

24
21

44
43

24
24

6

procent uczniów

5

4

3

2

1

0
0

3

7

10

14

17

21

20%

24

28

31

34

38

41

45

48

52

55

59

62

wynik procentowy

66

69

68%

72

76

79

83

86

90

93

97

100

Średnie wyniki gimnazjalistów w zakresie wymagań ogólnych,
matematyka – województwo podkarpackie
100
90

poziom opanowania (%)

80
70
60

59
51

50

44

40

36

30

24

20
10
0

Wykorzystanie i
tworzenie
informacji

Wykorzystywanie i
interpretowanie
reprezentacji

Modelowanie
matematyczne

Użycie i tworzenie
strategii

Rozumowanie i
argumentacja

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę
podstawową w roku 2019
matematyka
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Egzamin ósmoklasisty – matematyka
województwo podkarpackie
Liczba
uczniów

Minimum
(%)
5

20 263

Maksimum
(%)

0

Polska - 361176

100

0

100

Mediana
(%)

Modalna
(%)

43

20

40

17

procent uczniów

4

3

2

1

0
0

3

7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 100

21%

wynik procentowy

71%

Średnia
(%)

46
45

Odchylenie
standardowe
(%)

25
26

Średnie wyniki ósmoklasistów w zakresie poszczególnych obszarów
umiejętności, matematyka – województwo podkarpackie
100
90

poziom opanowania (%)

80
70
60

54

50

50
45

40

40
30
20
10
0

Sprawność
rachunkowa

Wykorzystanie
i tworzenie informacji

Wykorzystanie
i interpretowanie
reprezentacji

Rozumowanie
i argumentacja

Rozwiązanie zdającego - zadanie 18
Zadanie 18. (0–2)
Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż
róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym
bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź.
W tym wypadku zdający przedstawił następujący zapis:

x – liczba róż
2x- liczba goździków

Uczeń uzyskał 1 p.
(za zapisanie równania
z jedną niewiadomą)

3x – liczba kwiatów w bukiecie

4  x + 3  2x = 4x = 2 x= 10x
Uczeń podaje odpowiedź: Wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł, ponieważ
podsumowując, koszt kwiatów wychodzi nam 10x, czyli 35 zł, a 35 zł podzielone na 10 daje 3,5 zł, co jest
średnią arytmetyczną ceny jednej róży (4 zł) i jednego goździka (3 zł).

Zadanie 18. (0-2) – treść i przykładowe rozwiązanie
Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż
róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym
bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź.

Przykładowe rozwiązanie
x – liczba róż w bukiecie
2x– liczba goździków w bukiecie

4x – koszt róż w bukiecie

2x  3

– koszt goździków w bukiecie

4 x  6 x  35
10 x  35
x  3,5

Gdyby ten bukiet kosztował 35 zł, to zgodnie z warunkami zadania składałby się z 3,5 róży
i 7 goździków. Liczby kwiatów w bukiecie muszą wyrażać się liczbami całkowitymi, zatem Adam
za taki bukiet nie mógł zapłacić 35 zł.

Zasady oceniania zad. 18.
2 punkty – pełne rozwiązanie
poprawne uzasadnienie, że bukiet nie może kosztować 35 zł

1 punkt
zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą
lub

zapisanie wyrażenia algebraicznego z jedną zmienną opisującego koszt zakupu
bukietu
lub
poprawny sposób obliczenia kosztów zakupu co najmniej dwóch różnych bukietów
spełniających warunki zadania
0 punktów
rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania
Komentarz: Uczeń spełnił wymaganie dotyczycące zapisania wyrażenia algebraicznego z jedną zmienną
opisującego koszt zakupu bukietu. Dlatego otrzymał 1 punkt.

Rozwiązanie zdającego - zadanie 19
Zadanie 19. (0–3)
Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji
𝟏
zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze z pozostałych. O godzinie 14:00
𝟑
z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych
konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu? Zapisz
obliczenia.
W tym zadaniu zdający przedstawił następujący zapis:
𝟏
x = 12/ x  6
𝟔
x – liczba planowanych konkurencji
x = 72
9.00 – 12.00
12.00 – 14.00
𝟏

x-𝟐 x=

𝟏
𝟐

x

𝟏
𝟐
𝟑
𝟔

𝟏

x - 𝟑 x = 12
𝟐

x - 𝟔 x = 12
𝟏
𝟔

x = 12

Uczeń podaje odpowiedź: Planowano przeprowadzić 72 konkurencje.

Uczeń uzyskał 0 p.
(zdający błędnie ustalił, jaką
częścią wszystkich konkurencji
są konkurencje
przeprowadzone w godzinach
12.00 - 14.00, co było
warunkiem koniecznym
uzyskania 1 p.)

Zadanie 19. (0-3) – treść i przykładowe rozwiązanie
Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji
𝟏
zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze 𝟑 z pozostałych. O godzinie 14:00
z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych
konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu? Zapisz
obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie
x – liczba zaplanowanych konkurencji

x

1
1 1
x   x  12
2
3 2

x  36
Odpowiedź: Podczas festynu zaplanowano przeprowadzenie 36 konkurencji.

Możliwe przyczyny zróżnicowania
osiągnięć uczniów z matematyki:
• zachęcanie uczniów do różnych sposobów
rozwiązywania zadań,
• zróżnicowanie uczących danego przedmiotu
(doświadczenie, przygotowanie, ambicje
zawodowe itp.),
• godziny lekcji z matematyki w dziennym
planie zajęć, różne podręczniki/programy
nauczania – korzystanie z materiałów różnych
wydawnictw,
• stosowanie/niestosowanie zeszytów ćwiczeń ,
• częstość stosowania pisemnych form
sprawdzania osiągnięć uczniów,
• stosowanie pisemnych form sprawdzania
umiejętności w formie zbliżonej do
egzaminów zewnętrznych,
• dogłębność analizowania wyników prac
pisemnych,
• sposób doboru uczniów do oddziałów
szkolnych.

Możliwe sposoby działania szkoły:

• weryfikacja osiągnięć szkolnych
uczniów zgodnie z możliwymi
przyczynami zróżnicowania
osiągnięć egzaminacyjnych
uczniów.

Wniosek
• Na przykładzie tylko tych dwóch zadań otwartych można stwierdzić, że nie wystarczy jedynie
patrzeć na ogólną liczbę punktów uzyskanych przez zdającego podczas egzaminu. Podobnie rzecz
się ma w zadaniach zamkniętych.
• Należy przeprowadzać analizy szczegółowe rozwiązań – wówczas można spostrzec, z jakimi
trudnościami boryka się zdający. Wydaje się, że w każdym z tych zadań uczeń nie zauważał ich
aspektu praktycznego, skupiając się głównie na zapisie matematycznym, błędnie interpretował
informacje zwarte w zadaniu.
• W zadaniu 18. nie zwrócił uwagi na to, że płacąc za bukiet, płaci się za liczbę kwiatów, a nie za
średnią cen dwóch różnych kwiatów.
• W zadaniu 19. popełnił błąd w ustaleniu relacji zachodzących między liczbą konkurencji w
poszczególnych częściach zawodów, interpretował je niewłaściwie.

Wniosek - cd.
Analizując z kolei rozwiązania zadań 20., za które zdający otrzymał 0 punktów oraz 21. za które
otrzymał 3 punkty (maksymalną liczbę) można wnioskować o starannym przygotowywaniu się tego
ucznia do egzaminu ograniczonym jednak do sytuacji typowych związanych z zastosowaniem
wzorów matematycznych.
Wymagania szczegółowe dotyczyły następujących zagadnień z podstawy programowej:

Zadanie 20.

Zadanie 21.

KLASY VII I VIII
IX. Wielokąty. Uczeń:
2) stosuje wzory na pole
trójkąta, prostokąta, kwadratu,
równoległoboku, rombu,
trapezu, a także do
wyznaczania długości
odcinków […]

Klasy VII i VIII
VIII. Własności figur
geometrycznych na płaszczyźnie.
Uczeń:
8) zna i stosuje w sytuacjach
praktycznych twierdzenie
Pitagorasa (bez twierdzenia
odwrotnego).
Klasy IV–VI
XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:
1) oblicza obwód wielokąta o
podanych długościach boków.

Komentarz do zad 20.: Kluczem do
rozwiązaniaKomentarz
zadania 20.do
było
za. 21.: Aby je
zauważenie,rozwiązać
że stosunek
długości
należało
wykazać się
boków małego
prostokąta wynosi
umiejętnościami
w zakresie
1:2. Zadaniem
uczniów
było
stosowania twierdzenia
wyznaczeniePitagorasa,
wymiarówobliczania
działki przed
podziałem. W tym celu musieli
wielokątów
wykorzystaćobwodów
zauważoną
wcześniej oraz
porównywania
różnicowego.
zależność i wykazać
się umiejętnością
Kluczem
do sukcesu w
obliczania pola
prostokąta.
tego zadania
Ósmoklasiścirozwiązywaniu
uzyskali za rozwiązanie
tego zadaniabyła
średnio
24%
punktów
bardzo
wnikliwa
analiza
możliwych do
zdobycia.
obu
rysunków oraz
spostrzeżenie zależności
między długościami odcinków
obu figur.

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum
w roku 2019
język obcy
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Egzamin gimnazjalny – j. angielski, województwo podkarpackie
Minimum
(%)

Maksimum
(%)

18014

5

100

17930

0

100

Polska
- 299310/P
10
Polska - 291968/R

0
0

100
100

procent uczniów

12

8

6

4

Mediana
(%)
5

4

procent uczniów

14

Liczba
uczniów/
poziom
egzamin

Odchylenie
standardowe
(%)
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(%)

Modalna
(%)

68
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53

100
100

68
53

26
32

3

2

1
2

0

0
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

0

5

10

15

20

25

wynik procentowy

40%

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

wynik procentowy

92%

20%

80%

85

90

95 100

Średnie wyniki gimnazjalistów w zakresie poszczególnych obszarów
umiejętności, j. angielski, poziom podstawowy – województwo podkarpackie
100
90

poziom opanowania (%)
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Średnie wyniki gimnazjalistów w zakresie poszczególnych obszarów
umiejętności, j. angielski, poziom rozszerzony – województwo podkarpackie
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pisanych
językowych

Wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego
z języka angielskiego
poziom podstawowy
• Najmocniejszą stroną zdających były zadania

wymagające zrozumienia wypowiedzi ze słuchu. Dość
dobrze uczniowie poradzili sobie również
z reagowaniem językowym w typowych sytuacjach życia
codziennego.

• Najniższe średnie uczniowie uzyskali za zadania
w obszarach rozumienie tekstów pisanych oraz
znajomość środków językowych.
Najtrudniejszym zadaniem w tych obszarach było
zadanie wielokrotnego wyboru polegające na
uzupełnieniu luk odpowiednimi strukturami
gramatycznymi w krótkim tekście użytkowym.

• W częściach arkusza sprawdzających rozumienie ze
słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych uczniowie
znacznie lepiej radzili sobie z wyszukiwaniem
w tekstach szczegółowych informacji niż z globalnym
zrozumieniem tekstów.

poziom rozszerzony
• Gimnazjaliści wykazali się największymi umiejętnościami
w zakresie rozumienia tekstów pisanych. Mocną stroną
uczniów w tym obszarze było określanie głównej myśli
poszczególnych części tekstu oraz rozpoznawanie
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

• Najsłabiej opanowaną umiejętnością okazało się
stosowanie środków językowych.
Najniższy średni wynik w tym obszarze zdający uzyskali
za zadanie polegające na uzupełnieniu zdań podanymi
w nawiasach wyrazami, których należało użyć w
odpowiedniej formie, tak aby zdania te były logiczne i
gramatycznie poprawne.
• Słaba znajomość środków językowych znacząco
utrudniła między innymi zredagowanie wypowiedzi
pisemnej.
Najmniej punktów za stworzenie własnego tekstu
zdający zdobyli właśnie w kryterium poprawności
językowej. Dysponując skromnym zasobem środków
językowych oraz popełniając błędy językowe, wielu
uczniów miało trudności w realizacji poszczególnych
podpunktów polecenia.

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę
podstawową w roku 2019
język obcy
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Egzamin ósmoklasisty – j. angielski, województwo podkarpackie
Liczba
uczniów/poziom egzamin
5
19981
Polska - 345316
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(%)

0
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Średnie wyniki ósmoklasistów w zakresie poszczególnych obszarów
umiejętności j. angielski, województwo podkarpackie
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Źródła informacji – warto skorzystać
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Egzamin gimnazjalny
1999 – 2019
18 lat egzaminu gimnazjalnego
Coś się zaczyna, coś się kończy – z doświadczeń własnych
Elżbieta Tyralska-Wojtycza
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

Egzamin gimnazjalny
jako nowa formuła egzaminowania w 2002 roku
Odbiorcy i wszyscy zainteresowani dowiedzieli się wówczas, jakie są różnice zasad oceniania
wewnątrzszkolnego i zewnętrznego, cele i podstawy prawne egzaminu gimnazjalnego. W 2000 roku, na dwa
lata przed pierwszym egzaminem gimnazjalnym, opublikowano Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2002
roku – odpowiadano na podstawowe pytania o tym egzaminie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum musi zdawać egzamin?
Co będzie sprawdzane podczas egzaminu gimnazjalnego?
Kiedy i gdzie odbędzie się egzamin?
Kto ustala zestawy zadań egzaminacyjnych?
Kto zorganizuje egzamin?
Jaki będzie przebieg egzaminu?
Gdzie będzie można znaleźć informacje o egzaminie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Kto sprawdzi prace uczniów?
W jaki sposób będzie zapisany wynik egzaminu?
Kto otrzyma informacje o wynikach?
Kiedy zostaną przekazane informacje o wynikach?

• kryterialne
ocenianie prac

• procedury
ogólnopolskie

organy
prowadzące/
nadzorujące

rodzice,
uczniowie,
…

grupy
odbiorców

szkoły/
dyrektorzy
• standaryzowane materiały
egzaminacyjne

nauczyciele/
doradcy
metodyczni,
nauczyciele
akademiccy

• charakter
międzyprzedmiotowy

opracowano

przeprowadzono

 niesamodzielnej pracy uczniów:
- prawne ustanowienie zasad postępowania (2003 r.),
- wprowadzenie dwóch wersji arkuszy G1 (2003 r.),
- wdrożenie trzech wersji arkuszy G1 (2004 r.),
- powrót do dwóch wersji arkuszy G1 (2009 r.),
- termin dostarczania arkuszy egzaminacyjnych do szkół

 wglądów (2004 r.):

- bez możliwości fotografowania pracy (2004 r.)
- z możliwością fotografowania pracy (2018 r.)

maj
lata

kwiecień
lata

2002–2004

2005–2019

sprawozdania
CKE z egzaminu
gimnazjalnego
biuletyny
informacyjne
o wynikach
egzaminu
gimnazjalnego,
w tym
opracowania
problemowe –
przygotowane
przez OKE
w Krakowie
(2002–2009)

udostępniono
na stronie OKE
Kraków Moodle
– egzaminy
(2004–2011) –
dla szerokiego
grona odbiorów

biuletyny
badawcze CKE
(2004–2007)

sprawozdania
z egzaminu
gimnazjalnego –
opracowania
wydawane
województwami,
ujednolicone
w całym kraju,
koordynowane
przez CKE
(od 2014 r.)

2002 r.

• część humanistyczna
• część matematyczno-przyrodnicza
• początkowo z tematem przewodnim – do 2009 r. w cz. GH i do 2004 r. w cz.
GMP

• wprowadzenie egzaminu z języków obcych poprzedzone próbnymi egzaminami
od 2008 roku

2009 r.

2012 r.

• część humanistyczna, zakresy: historia i WOS oraz język polski
• część matematyczno-przyrodnicza, zakresy: przedmioty przyrodnicze oraz
matematyka
• część językowa, poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony

2002–2011

W arkuszach stosowano
ZZ i ZO

2012–2019

Stosowano dwa rodzaje
arkuszy, tylko z ZZ oraz
z ZZ i ZO

ZZ tylko WW

W grupie ZZ
stosowano zadania:
WW, PF, D

Zmienna forma
poleceń/pytań

Stała form poleceń/pytań

• szkolenia PZE i DE
przed ocenianiem
• kurs konstruktorów
zadań i recenzentów
• ogólnopolskie
konkursy na zestawy
zadań

2004 r.

2010–2012
• doszkolenie
egzaminatorów w zw.
z nową formułą
oceniania – przejście od
oceniania kryterialnego
czynnościowego do
oceniania kryterialnego
holistycznego

• prace pilotażowe dot.
wprowadzenia
e-oceniania
• szkolenia do
e-oceniania w aplikacji
scoris assessor

2008 r., 2013 r.

2002 r.
weryfikacja
oceny prac post
factum przez
koordynatorów

2003 r.
jeden weryfikator
w zespole
egzaminatorów
(ZE); łączenie
pierwszej oceny
z weryfikacją

2007 r.
2008 r.
trzech
weryfikatorów na
2012 r.
dwóch
dwa ZE (łącznie
weryfikowano
weryfikatorów w
jeden weryfikator
15% prac)
każdym ZE
w każdym ZE
(weryfikacja 6%
prac)

ćwiczeniowy
ocenianie klasyczne
Moodle egzaminatorzy
(OKE Kraków)

quizy - weryfikacja
elektroniczna

kwalifikacyjny

2002-2014

Niezbędnik
egzaminatora (książka
elektroniczna)

techniczny

od 2015 r.

e-ocenianie
Moodle egzaminatorzy
(ogólnopolski)

quizy – weryfikacja
elektroniczna

test diagnostyczny

treningowa

sesja marcowa

próbne e-ocenianie

sesja oceniania

ćwiczeniowa
kwalifikacyjna

2015
2013

2012

2011
ponad 300
osób
scoris assessor
2008
350 osób
elektronic
marking

sesja e-oceniania prac
egzaminacyjnych
egzaminu maturalnego
z matematyki
w sesji poprawkowej

szkolenie
egzaminatorów
i HELPDESK,
e-ocenianie prac
egzaminu
gimnazjalnego
z matematyki
z kwietnia 2013

e-ocenianie prac
gimnazjalnych
z zakresu matematyki
w sesji głównej

Warunki wstępne
spełniało 1625
egzaminatorów
z czterech OKE

prace pilotażowe
e-oceniania, w tym
szkolenia egzaminatorów –
od 2008 r.

e-oceniania przez OKE
w Krakowie

e-ocenianie prac uczniów
(arkusze standardowe)
w całej Polsce (2016 r.)

włączenie do e-oceniania
prac uczniów
dyslektycznych – od 2017 r.

koordynacja

e-ocenianie prac uczniów
(arkusze standardowe)
przez 4 OKE:

OKE w Krakowie, Jaworznie,
Łodzi i we Wrocławiu
(2015 r.)

przekazanie koordynacji
e-oceniania do OKE
w Jaworznie – od 2018 r.

Novum: ocenianie prac egzaminacyjnych zadaniami przez egzaminatorów z całego kraju

2002 r.

• 121 327

2012 r.

• 86 280,
tj. 71% w
stos. do
2002 r.

2019 r.

• 69 973,
tj. 58% w
stos. do
2002 r.

Dziękujemy za uwagę

Maria Michlowicz
Elżbieta Tyralska-Wojtycza
Jerzy Matwijko
Lech Gawryłow i Krystyna Szmigel
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