
Załącznik Nr 1 

 

 

 

 

 

 

Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceum  

w egzaminach zewnętrznych  

w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żyrardów 2015 r. 



Spis treści 

SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH ............................................................................ 3 

I. Podstawowe informacje na temat sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku ............. 3 

II. Liczba uczniów piszących sprawdzian klas szóstych w 2015 roku .......................... 4 

III. Analiza wyników ze sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku .................................. 6 

1. Indywidualne wyniki uczniów .......................................................................... 6 

2. Wyniki szkół ................................................................................................... 11 

IV. Ogólna ocena sprawdzianu ...................................................................................... 13 

1. Działania mające na celu osiągnięcie dobrych wyników na sprawdzianie  klas 

szóstych, podjęte w ciągu roku szkolnego 2014/2015 ...................................................... 18 

2. Działania zaradcze zaplanowane na rok szkolny 2015/2016 ......................... 21 

EGZAMIN GIMNAZJALNY ...................................................................................... 24 

I. Podstawowe informacja na temat egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku .............. 24 

II.  Liczba uczniów piszących egzamin gimnazjalny w 2015 roku ............................... 25 

III. Analiza wyników z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku .................................... 27 

1. Indywidualne wyniki uczniów ........................................................................ 27 

2. Wyniki szkół ................................................................................................... 31 

IV. Ogólna ocena egzaminu ........................................................................................... 34 

1. Działania mające na celu osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie 

gimnazjalnym, podjęte w ciągu roku szkolnego 2014/2015. ........................................... 38 

2. Działania zaradcze zaplanowane na rok szkolny 2015/2016. ........................ 40 

EGZAMIN MATURALNY ......................................................................................... 43 

I. Podstawowe informacje na temat egzaminu maturalnego w 2015 roku ................. 43 

II. Liczba zdających egzamin maturalny w 2015 roku ................................................ 44 

III. Informacja na temat osiągniętych wyników ............................................................ 46 

1. Egzamin maturalny – część ustna ................................................................... 46 

2. Egzamin maturalny – część pisemna .............................................................. 47 

IV. Ogólna ocena egzaminu maturalnego ...................................................................... 53 

Spis tabel ........................................................................................................................ 57 



Załącznik Nr 1 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 – Analiza egzaminów zewnętrznych Strona 3|58 
 

SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH 

I. Podstawowe informacje na temat sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku 

Sprawdzian klas szóstych w 2015 roku przeprowadzony został na mocy art. 9 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.) i obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977), w odniesieniu do trzech 

kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie  

do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, nie określa się jednak minimalnego 

wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, co oznacza, że nie można go nie zdać. Sprawdzian 

przeprowadzany jest zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, ze zm.). Za organizację  

i prawidłowy przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, czyli dyrektor placówki.  

W 2015 roku uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu przygotowanego 

według nowej formuły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520), od roku szkolnego 

2014/2015 sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:  

1. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, 

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 

osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 

2. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z jednego z następujących języków 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego  

i włoskiego. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 
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Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów odbył się 1 kwietnia 2015 r. W pierwszej jego 

części, arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 pytań, w tym 13 z języka 

polskiego i 14 z matematyki. Były to w większości zagadnienia sprawdzające umiejętności 

złożone, w tym analizowanie i interpretowanie informacji oraz  planowanie i realizowanie 

rozwiązań. Wśród pytań zamkniętych występowały zadania wielokrotnego wyboru, ćwiczenia 

typu prawda/fałsz oraz na dobieranie. Z zakresu matematyki dominowały zadania osadzone  

w kontekście praktycznym. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań, uczeń mógł otrzymać 

41 punktów, w tym 21 punktów z języka polskiego i 20 punktów z matematyki.  

W drugiej części sprawdzianu, arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej składał się  

z 40 pytań zamkniętych różnego rodzaju (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, oraz zadań  

na dobieranie). Sprawdzały one wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego w czterech obszarach: 

rozumienie ze słuchu (15 zadań), rozumienie tekstów pisanych (11 zadań), znajomość funkcji 

językowych (8 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za poprawne 

rozwiązanie całego arkusza uczeń mógł otrzymać 40 punktów.  

II. Liczba uczniów piszących sprawdzian klas szóstych w 2015 roku 

W roku szkolnym 2014/2015 w województwie mazowieckim do sprawdzianu  

na zakończenie szkoły podstawowej przystąpiło 50 079 uczniów. Drugą jego część z zakresu 

poszczególnych języków obcych nowożytnych pisało: 49 341 uczniów z języka angielskiego, 

549 uczniów z języka niemieckiego, 112 uczniów z języka francuskiego, 75 uczniów z języka 

rosyjskiego i 2 uczniów z języka hiszpańskiego. W powiecie żyrardowskim do testu 

przystąpiło 654 szóstoklasistów. Wybierane języki obce w drugiej części sprawdzianu to: 

język angielski (628 osób) i język niemiecki (26 osób). 

Na terenie Miasta Żyrardowa sprawdzian napisało 305 uczniów we wszystkich 

placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Żyrardów. W drugiej części 

sprawdzianu wszyscy wybrali język angielski. Arkusz w wersji standardowej pisało 298 osób, 

natomiast w wersji dostosowanej 7, z czego 2 osoby arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera; 1 osoba arkusz dla uczniów słabo widzących, czcionka 16 pkt.;  

1 osoba arkusz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz 3 osoby arkusz dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Liczbę uczniów piszących test  

w poszczególnych placówkach publicznych z podziałem na dwie części sprawdzianu, 

przedstawiają poniższe tabele:  
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Symbol 

arkusza 
Opis 

Liczba uczniów piszących I część sprawdzianu                                                                                                   

w roku szkolnym 2014/2015 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 Razem 

SP-1-152 

Arkusz dla uczniów bez 

niepełnosprawności i 

uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się 

47 41 78 49 37 46 298 

SP-2-152 

Arkusz dla uczniów z 

autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera 

0 0 2 0 0 0 2 

SP-4-152 

Arkusz dla uczniów 

słabowidzących _ czcionka 

16 pkt 

0 0 1 0 0 0 1 

SP-5-152 

Arkusz dla uczniów 

słabowidzących _ czcionka 

24 pkt 

0 0 0 0 0 0 0 

SP-7-152 

Arkusz dla uczniów 

niesłyszących i 

słabosłyszących 

0 0 1 0 0 0 1 

SP-8-152 

Arkusz dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim 

0 0 3 0 0 0 3 

Razem 47 41 85 49 37 46 305 

Tabela 1. Liczba uczniów przystępujących do I części sprawdzianu w 2015 roku. 

 

Symbol 

arkusza 
Opis 

Liczba uczniów piszących II część sprawdzianu                                                                                                   

w roku szkolnym 2014/2015 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 Razem 

SA-1-152 

Arkusz dla uczniów bez 

niepełnosprawności i 

uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się 

47 41 78 49 37 46 298 

SA-2-152 

Arkusz dla uczniów z 

autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera 

0 0 2 0 0 0 2 

SA-4-152 

Arkusz dla uczniów 

słabowidzących _ czcionka 

16 pkt 

0 0 1 0 0 0 1 

SA-5-152 

Arkusz dla uczniów 

słabowidzących _ czcionka 

24 pkt 

0 0 0 0 0 0 0 

SA-7-152 

Arkusz dla uczniów 

niesłyszących i 

słabosłyszących 

0 0 1 0 0 0 1 

SA-8-152 

Arkusz dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim 

0 0 3 0 0 0 3 

Razem 47 41 85 49 37 46 305 

Tabela 2. Liczba uczniów przystępujących do II części sprawdzianu w 2015 roku. 
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III. Analiza wyników ze sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku 

1. Indywidualne wyniki uczniów 

W roku szkolnym 2014/2015 sprawdzian klas szóstych pisało łącznie 305 szóstoklasistów we wszystkich gminnych placówkach 

oświatowych. Rozkład wyników osiągniętych przez uczniów w poszczególnych częściach sprawdzianu obrazują poniższe wykresy. 

 

Wykres 1. Punkty uzyskane przez uczniów w I części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

 

Wykres 2. Punkty uzyskane przez uczniów w II części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 
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W pierwszej części tegorocznego sprawdzianu za poprawne rozwiązanie całego testu 

można było zdobyć 41 pkt. Jak wynika z powyższego wykresu, najniższy zdobyty wynik 

wynosi 8 pkt. (20%) i otrzymała go jedna osoba. Wynik maksymalny, czyli 41 pkt. (100%) 

osiągnęły 3 osoby. Najwięcej szóstoklasistów (20 osób) uzyskało wynik 24 pkt. (59%), 

znajdując się tym samym w staninie 4 (niżej średniej). 16 osób napisało test na 29 pkt. (71%) 

oraz na 35 pkt. (85%), a 14 osób na 28 pkt. (68%), 30 pkt. (73%) i 31 pkt. (76%). 

W drugiej części sprawdzianu klas szóstych za poprawne wykonanie wszystkich zadań 

można było otrzymać 40 pkt. Wynik ten uzyskało aż 41 uczniów, stanowiąc tym samym 

najliczniejszą grupę osób z taką samą ilością zdobytych punktów. Pozostałe najczęściej 

osiągane wyniki to: 39 pkt. (98%) przez 35 osób i 37 pkt. (93%) przez 24 osoby. Najniższy 

wynik – 8 pkt. (20%) zdobyła jedna osoba.  

Porównanie surowych wyników (punktowych, czy procentowych) osiągniętych  

przez uczniów nie ukazuje prawdziwego obrazu uzyskanych rezultatów. Skalą umożliwiającą 

zestawienie wyników uczniowskich jest skala staninowa, powstała w ten sposób, że surowe 

wyniki egzaminu, uporządkowane od najniższego do najwyższego tworzą 9 przedziałów 

(stanin). Zostały one wyznaczone tak, by średni wynik egzaminu przypadał w środku piątego 

stanina, a odchylenie standardowe dla kolejnych przedziałów równe było dwa. Przy tych 

założeniach w poszczególnych staninach mieści się odpowiednio: 

w pierwszej części sprawdzianu    w drugiej części sprawdzianu 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

% ogółu 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

% ogółu 

zdających 

1 najniższy 0-29 4,26% 

 

1 najniższy 0-35 4,26% 

2 
bardzo 

niski 
32-39 8,52% 

 

2 
bardzo 

niski 
38-48 10,49% 

3 niski 41-49 10,16% 

 

3 niski 50-60 10,16% 

4 
niżej 

średniej 
51-61 19,67% 

 

4 
niżej 

średniej 
63-75 14,43% 

5 średni 63-73 20,00% 

 

5 średni 78-88 15,74% 

6 
wyżej 

średni 
76-83 16,39% 

 

6 
wyżej 

średni 
90-95 20,00% 

7 wysoki 85-90 12,13% 

 

7 wysoki 98 11,48% 

8 
bardzo 

wysoki 
93-95 5,90% 

 

8 
bardzo 

wysoki 100 13,44% 

9 najwyższy 98-100 2,95% 

 

9 najwyższy 

Razem 100,00% 
 

Razem 100,00% 

Tabela 3. Odsetek zdających w poszczególnych przedziałach staninowych. 

Jak wynika z powyższych tabeli, największy odsetek ogółu zdających (20%) uzyskał  

w pierwszej części sprawdzianu wynik określony jako średni (stanin 5), natomiast w drugiej 
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części wyżej średni (stanin 6). Najniższy wynik w obydwu częściach sprawdzianu otrzymało 

4,26% ogółu zdających (13 osób). Wynik bardzo wysoki i najwyższy w pierwszej części 

sprawdzianu zdobyło odpowiednio 5,90% (18 osób) i 2,99% (9 osób), natomiast w części 

drugiej aż 13,44% (41 osób). 

Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia skale staninowe dla wyników 

uczniowskich w poszczególnych placówkach publicznych należących do gminy Żyrardów  

z podziałem na dwie części sprawdzianu. Kolorem żółtym został zaznaczony największy 

odsetek ogółu zdających, który zdobył ilość punktów w danym przedziale staninowym. 
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ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-29 5 11% 0 0% 2 2% 2 4% 3 8% 1 2% 

2 
bardzo 

niski 
32-39 8 17% 5 12% 2 2% 7 14% 4 11% 0 0% 

3 niski 41-49 4 9% 13 32% 3 4% 4 8% 1 3% 6 13% 

4 
niżej 

średniej 
51-61 5 11% 15 37% 9 11% 12 24% 8 22% 12 26% 

5 średni 63-73 9 19% 5 12% 17 20% 10 20% 7 19% 13 28% 

6 
wyżej 

średni 
76-83 12 26% 3 7% 19 22% 7 14% 1 3% 8 17% 

7 wysoki 85-90 1 2% 0 0% 18 21% 6 12% 8 22% 4 9% 

8 
bardzo 

wysoki 
93-95 2 4% 0 0% 10 12% 1 2% 4 11% 0 0% 

9 najwyższy 98-100 1 2% 0 0% 5 6% 0 0% 1 3% 2 4% 

Razem 47 100% 41 100% 85 100% 49 100% 37 100% 46 100% 

Tabela 4. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w I części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

Jak wynika z powyższej tabeli, wyniki zdobyte w poszczególnych placówkach przez największą liczbę uczniów w pierwszej części 

sprawdzianu wynoszą:  

 w Szkole Podstawowej Nr 1 – wynik wyżej średni (stanin 6) uzyskany przez 12 uczniów (26% ogółu zdających w danej szkole), 

 w Szkole Podstawowej Nr 2 – wynik niżej średni (stanin 4) uzyskany przez 15 uczniów (37% ogółu zdających w danej szkole), 

 w Szkole Podstawowej Nr 3 – wynik wyżej średni (stanin 6) uzyskany przez 19 uczniów (22% ogółu zdających w danej szkole), 

 w Szkole Podstawowej Nr 4 – wynik niżej średni (stanin 4) uzyskany przez 12 uczniów (24% ogółu zdających w danej szkole),  

 w Szkole Podstawowej Nr 6 – wynik niżej średni (stanin 4) uzyskany przez 8 uczniów i wynik wysoki (stanin 7) również uzyskany  przez  

8 uczniów (22% ogółu zdających w danej szkole), 

 w Szkole Podstawowej Nr 7 – wynik średni (stanin 5) uzyskany przez 13 uczniów (28% ogółu zdających w danej szkole). 
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ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-35 7 15% 1 2% 1 1% 1 2% 2 5% 1 2% 

2 
bardzo 

niski 
38-48 5 11% 14 34% 2 2% 6 12% 5 14% 0 0% 

3 niski 50-60 7 15% 9 22% 4 5% 3 6% 3 8% 5 11% 

4 
niżej 

średniej 
63-75 5 11% 7 17% 13 15% 6 12% 4 11% 10 22% 

5 średni 78-88 7 15% 5 12% 13 15% 8 16% 10 27% 4 9% 

6 
wyżej 

średni 
90-95 8 17% 3 7% 18 21% 15 31% 6 16% 11 24% 

7 wysoki 98 5 11% 1 2% 15 18% 7 14% 3 8% 4 9% 

8 
bardzo 

wysoki 100 3 6% 1 2% 19 22% 3 6% 4 11% 11 24% 

9 najwyższy 

Razem 47 100% 41 100% 85 100% 49 100% 37 100% 46 100% 

Tabela 5. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w II części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

Jak wynika z powyższej analizy indywidualnych wyników ze sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015, tegoroczni szóstoklasiści dużo 

lepiej poradzili sobie z materiałem w drugiej części sprawdzianu obejmującej zagadnienia z zakresu języka obcego nowożytnego. Wyniki 

zdobyte przez największą liczbę osób w poszczególnych placówkach to: wynik bardzo niski uzyskany przez 14 osób (34%) w Szkole 

Podstawowej Nr 2, wynik średni uzyskany przez 10 osób (27%) w Szkole Podstawowej Nr 6, wynik wyżej średni uzyskany przez 8 osób (17%) 

w Szkole Podstawowej Nr 1, 15 osób (31%) w Szkole Podstawowej Nr 4 i 11 osób (24%) w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz wynik bardzo 

wysoki i najwyższy (40 pkt.) uzyskany przez 19 osób (22%) w Szkole Podstawowej Nr 3 i 11 osób (24%) w Szkole Podstawowej Nr 7. 
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2. Wyniki szkół 

Klasyfikacja staninowa daje duże możliwości porównawcze. Umieszczenie szkoły  

w danym staninie pozwala określić jak placówka wygląda na tle innych szkół w gminie, 

powiecie, województwie i kraju. Skala staninowa średnich wyników szkół uzyskanych w roku 

szkolnym 2014/2015 przedstawiona została w poniższych tabelkach. 

  
 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

Stanin Nazwa  
Przedział 

procentowy 
ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 23-51                     

2 
bardzo 

niski 
52-56   53,4                 

3 niski 57-60 59,7                   

4 
niżej 

średniej 
61-63       61,7             

5 średni 64-66         65,7   

 

      

6 
wyżej 

średni 
67-70           66,6 66,5 67,1 69,8 67 

7 wysoki 71-74                     

8 
bardzo 

wysoki 
75-79     77,4               

9 najwyższy 80-96                     

Tabela 6. Skala staninowa średnich wyników szkoły w I części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

 Jak wynika z wyżej przedstawionych danych, średni wynik uzyskany w gminie, 

powiecie, województwie i kraju wynosi odpowiednio: 66,5%, 67,1%, 69,8%, 67% i jest 

określany jako wyżej średni (stanin 6). Najwyższy wynik spośród wszystkich placówek 

publicznych należących do gminy Żyrardów, zyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 (77,4%), 

znajdując się w staninie 8 (bardzo wysoki) i wyprzedzając tym samym wynik gminny, 

powiatowy, wojewódzki i krajowy. Wyniki zdobyte przez pozostałe placówki są niższe,  

a w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 7 równe z osiągnięciami gminy, powiatu, 

województwa oraz kraju i prezentują się następująco:  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 - 59,7% (stanin 3 - niski), 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 - 53,4% (stanin 2 - bardzo niski), 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 - 61,7% (stanin 4 - niżej średniej), 

 Szkoła Podstawowa Nr 6 - 65,7% (stanin 5 - średni), 

 Szkoła Podstawowa Nr 7 - 66,6% (stanin 6 - wyżej średni). 
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Wynik uzyskany w 2015 roku 

Stanin Nazwa  
Przedział 

procentowy 
ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 18-59                     

2 
bardzo 

niski 
60-64   61,7                 

3 niski 65-69 69,2                   

4 
niżej 

średniej 
70-73                     

5 średni 74-78         75,9   

 

77,1   78 

6 
wyżej 

średni 
79-82       80,6     78,5   80,4   

7 wysoki 83-86     85,8     83,2         

8 
bardzo 

wysoki 
87-91                     

9 najwyższy 92-100                     

Tabela 7. Skala staninowa średnich wyników szkoły w II części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

W drugiej części sprawdzianu wyniki uzyskane w poszczególnych placówkach są nieco 

wyższe niż w części pierwszej. Najlepszymi szkołami okazały się: Szkoła Podstawowa Nr 3  

z wynikiem 85,8% i Szkoła Podstawowa Nr 7 z wynikiem 83,2%. Obydwie znajdują się  

w staninie 7 (wysoki) i wyprzedzają gminę (78,5%), powiat (77,1%), województwo (80,4%)  

i kraj (78%). Kolejną pozycję zajmuje Szkoła Podstawowa Nr 4 znajdująca się w staninie  

6 (wyżej średni), dzięki uzyskanej średniej – 80,6%, następnie Szkoła Podstawowa Nr 6 

mieszcząca się w staninie 5 (średni) ze średnią 75,9%, Szkoła Podstawowa Nr 1  

z wynikiem 69,2%, który lokuje ją w staninie 3 (niski) oraz Szkoła Podstawowa Nr 2, która 

uzyskała średni wynik 61,7% (stanin 2 - bardzo niski). 

Zestawienie wyników uzyskanych przez poszczególne szkoły na przestrzeni lat pozwala 

porównać osiągnięcia i dostrzec w nich pewne tendencje, wzrostowe bądź spadkowe. Daje to 

placówkom możliwość opracowania oraz wdrożenia do działania odpowiednich programów 

doskonalących, zmierzających do osiągania przez uczniów coraz lepszych wyników w nauce. 

Ze względu na nową formułę sprawdzianu obowiązującą od 2015 roku, obecnie analizie 

można poddać jedynie wyniki uzyskane przez szkoły w pierwszej część sprawdzianu, gdyż  

w poprzednich latach nie występował odrębny test z zakresu języka obcego nowożytnego, 

zatem brakuje danych do porównania. Wyniki uzyskane w poszczególnych placówkach 

publicznych na terenie Miasta Żyrardowa w ciągu ostatnich 5 lat prezentują się następująco: 
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Nawa szkoły 
Wynik osiągnięty przez szkołę w danym roku 

2011 2012 2013 2014 2015 

Szkoła Podstawowa Nr 1 - - - niżej średni niski 

Szkoła Podstawowa Nr 2 - - - niski bardzo niski 

Szkoła Podstawowa Nr 3 wysoki wyżej średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki 

Szkoła Podstawowa Nr 4 bardzo wysoki wyżej średni wyżej średni wyżej średni niżej średni 

Szkoła Podstawowa Nr 6 niski średni niski niski średni 

Szkoła Podstawowa Nr 7 niżej średni wyżej średni średni niżej średni wyżej średni 

Tabela 8. Wyniki osiągnięte na sprawdzianie klas szóstych w latach 2011-2015.  

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 8, podczas tegorocznego sprawdzianu 

szóstoklasisty trzy placówki osiągnęły wynik lepszy w porównaniu do roku 2014.  

Są to: Szkoła Podstawowa Nr 3 (wzrost z wyniku wysokiego do bardzo wysokiego),  

Szkoła Podstawowa Nr 6 (wzrost z wyniku niskiego do średniego) i Szkoła Podstawowa Nr 7 

(wzrost z wyniku niżej średniego do wyżej średniego). W przypadku pozostałych szkół 

można zaobserwować tendencję spadkową. W Szkole Podstawowej Nr 1 wynik spadł z niżej 

średniego na niski, w Szkole Podstawowej Nr 2 z niskiego na bardzo niski, natomiast  

w Szkole Podstawowej Nr 4 z wyżej średniego na niżej średni. 

IV. Ogólna ocena sprawdzianu  

Do tegorocznej edycji sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 305 uczniów  

we wszystkich placówkach podległych gminie Żyrardów. W Zespołach Szkół Publicznych  

Nr 1 i Nr 2 odbył się on po raz drugi. Jak wynika z danych przedstawionych w części 

statystycznej sprawozdania, najwyższe wyniki, zarówno w pierwszej jak i drugiej części 

sprawdzianu, uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 (wynik wysoki i bardzo wysoki). Pozostałe 

placówki osiągnęły następujące wyniki: Szkoła Podstawowa Nr 1 – niski; Szkoła Podstawowa 

Nr 2 – bardzo niski; Szkoła Podstawowa Nr 4 – niżej średni (pierwsza część sprawdzianu)  

i wyżej średni (druga część sprawdzianu); Szkoła Podstawowa Nr 6 – średni; Szkoła 

Podstawowa Nr 7 – wyżej średni (pierwsza część sprawdzianu) i wysoki (druga część 

sprawdzianu). 

W Zespole Szkół Publicznych Nr 1 do sprawdzianu przystąpiło 47 uczniów w dwóch 

klasach szóstych. Pomimo wszelkich działań podjętych przez szkołę w celu jak najlepszego 

przygotowania uczniów do napisania sprawdzianu (np. organizowanie zajęć dodatkowych, 

wspólne rozwiązywanie przykładowych arkuszy, przeprowadzanie i szczegółowe 
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analizowanie testów próbnych), osiągnięty wynik nie jest zadowalający. Występuje duża 

dysproporcja pomiędzy wynikiem zdobytym przez klasę VI a i VI b, która w obydwu 

częściach sprawdzianu wypadła korzystniej na tle szkoły oraz przekracza średnią gminy, 

powiatu i kraju we wszystkich mierzonych standardach. Wynik uzyskany przez uczniów  

w drugiej części sprawdzianu jest dużo wyższy niż w części pierwszej, obydwa z nich plasują 

szkołę w staninie 3 (niski). W części pierwszej uczniowie lepiej poradzili sobie  

z zagadnieniami z zakresu języka polskiego niż matematyki. Osoby, które na sprawdzianie 

uzyskały wysoki wynik to zazwyczaj dobrzy uczniowie, nie występuje zatem dysproporcja 

pomiędzy wynikiem sprawdzianu, a średnią ocen. Do osiągniętych sukcesów przyczynił się 

system pracy z uczniem wypracowany przez szkołę, polegający na systematycznym 

wdrażaniu uczniów w nowy zakres materiału oraz ciągłym powtarzaniu i doskonaleniu 

nabytych umiejętności. Wpływ na jakość nauki, tym samym poziom wyniku uzyskanego  

na sprawdzianie szóstoklasistów mają również uwarunkowania indywidualne, do których 

należy zaliczyć m.in.: pracowitość, systematyczność, motywację, chęć działania  

i przezwyciężania trudności oraz wyznaczanie sobie celów. Często wynikają one  

ze środowiska pochodzenia ucznia.  

W Szkole Podstawowej Nr 2 sprawdzian pisało 41 uczniów (24 z klasy VI a i 17 z klasy 

VI b). Średnia ilość zdobytych punktów wynosi średnio: w klasie VI a - 23 pkt. w części 

pierwszej sprawdzianu i 25 pkt. w części drugiej oraz w klasie VI b - 20 pkt. w części 

pierwszej i 24 pkt. w części drugiej. Wynik uzyskany przez szkołę w obydwu częściach 

sprawdzianu mieści się w staninie 2 (bardzo niski) i jest niższy w porównaniu ze średnim 

wynikiem w gminie, powiecie, województwie i kraju. Wśród szóstoklasistów piszących 

tegoroczny sprawdzian było 13 uczniów (31,7%), posiadających opinię lub orzeczenie  

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ośmiu uczniów pisało sprawdzian w warunkach 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z powodu dysleksji 

rozwojowej. Pomimo korzystania przez nich z różnorodnych form pomocy udzielonej przez 

szkołę w zakresie wyrównania niedoborów wiedzy, w warunkach stresu egzaminacyjnego 

mieli większe problemy z uzyskaniem dobrych wyników na sprawdzianie niż pozostali. 

Dziedziną, w której uczniowie okazali się najsłabsi jest matematyka, aż 13 osób uzyskało  

z niej wynik jednocyfrowy, najlepsi byli natomiast w języku angielskim. Szóstoklasiści słabo 

radzili sobie z właściwym zaplanowaniem czasu zarówno podczas sprawdzianów próbnych 

jak i w czasie tego właściwego. Uczniowie w pierwszej części sprawdzianu poświęcili 

większość czasu na napisanie opowiadania z języka polskiego, nie zdążyli rozwiązać zadań 

otwartych z matematyki. Największe trudności dla wszystkich uczniów stanowiły standardy 
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„rozumowanie” i „wykorzystanie wiedzy w praktyce”. Do czynników mających wpływ  

na uzyskanie niezadowalających wyników ze sprawdzianu, należy zaliczyć przede wszystkim 

uwarunkowania indywidualne i środowiskowe uczniów, m.in.: niską motywację, niechęć  

do zajęć i obowiązków szkolnych, brak ambicji i rozwijania zainteresowań oraz mobilizacji 

do nauki ze strony rodziców, a także niewystarczającą ilość czasu przeznaczoną na właściwe 

przygotowanie do zajęć szkolnych oraz częste opuszczanie lekcji i dodatkowych zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie często pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, 

rozbitych bądź zrekonstruowanych, z zakłóconymi relacjami, w których występuje brak 

zrozumienia i zaspokojenia potrzeb dziecka ze strony rodziców jak również brak 

zainteresowania jego pracą szkolną i niewystarczająca współpraca z wychowawcą. Pomimo 

wszelkich kroków podjętych przez szkołę zmierzających do jak najlepszego przygotowania 

swoich podopiecznych do napisania sprawdzianu, tj. właściwego doboru podręczników 

szkolnych, dostosowania programu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 

dobrego przygotowania nauczycieli do pracy dydaktycznej i wychowawczej, szerokiej oferty 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i przygotowujących do sprawdzianu oraz 

przeprowadzania i analizowania sprawdzianów próbnych, wynik przez nich osiągnięty jest 

bardzo niski.  

W Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzian pisało  

85 osób w czterech klasach szkoły podstawowej, w tym siedmioro dzieci w warunkach 

dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Ponadto wśród 

szóstoklasistów byli uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej ze stwierdzonymi różnymi dysfunkcjami. Pomimo różnorodnych form 

pomocy, mieli oni większe trudności w osiągnięciu dobrych wyników. W pierwszej części 

sprawdzianu statystyczny uczeń uzyskał blisko 31 pkt., co stanowi 78% sprawdzających 

czynności, natomiast w drugiej części liczba ta wynosiła średnio 34 pkt. (85%). Dzięki 

osiągniętym wynikom, placówka mieści się w staninie 8 (bardzo wysoki) w pierwszej części 

sprawdzianu oraz w staninie 7 (wysoki) w części drugiej, tym samym wyprzedza wyniki 

gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Dla uczniów najłatwiejsze okazały się ćwiczenia 

polegające na identyfikacji nadawcy wypowiedzi oraz wyszukiwanie w tekście informacji 

wyrażonych wprost lub pośrednio. Kłopotu nie sprawiły również zadania polegające  

na wykonywaniu ćwiczeń na liczbach naturalnych oraz ułamkach zwykłych. Trudne  

do rozwiązania były zadania, w których należało odróżnić informacje ważne  

od drugorzędnych oraz wyciągnąć wnioski wynikające z podanych informacji. 

Najtrudniejszym zadaniem z zakresu języka polskiego okazało się rozpoznawanie funkcji 
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składniowej i funkcji przypadka, a także zachowanie poprawności językowej i ortograficznej. 

W części matematycznej, uczniowie najsłabiej poradzili sobie z obliczaniem objętości 

prostopadłościanu oraz działaniami na ułamkach dziesiętnych, nie potrafili posługiwać się 

wzorami matematycznymi. Na wynik sprawdzianu pozytywny wpływ miały kwalifikacje 

nauczycieli, ich zaangażowanie w pracę oraz indywidualne podejście do ucznia, jak również 

organizowane przez szkołę zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresować,  

na których uczniowie mieli okazję utrwalić materiał. Bez wątpienia przyczyniły się do niego 

również indywidualne uwarunkowania poszczególnych jednostek, takie jak: zdolność, 

pracowitość, obowiązkowość, systematyczność i motywacja.  

W Zespole Szkół Publicznych Nr 4 sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej 

pisało 49 osób w dwóch klasach szóstych. Statystyczny uczeń uzyskał 15,5 pkt. (73%)  

z języka polskiego, 10 pkt. (50%) z matematyki i 32 pkt. (80%) z języka angielskiego.  

Z zakresu przedmiotów humanistycznych uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami 

sprawdzającymi umiejętności w standardzie czytanie i słuchanie oraz tworzenie wypowiedzi. 

Kłopotów nie sprawiło również omawianie akcji, wyodrębnianie wątków i zdarzeń  

w utworze, a także analiza dzieła literackiego. Zagadnienia najlepiej opanowane z zakresu 

matematyki to: proste i odcinki, działania na liczbach naturalnych oraz ułamkach zwykłych  

i dziesiętnych. Najwięcej trudności przysporzyło uczniom rozpoznawanie form przypadków 

oraz znajomość interpunkcji i ortografii, a także działania na liczbach całkowitych, obliczanie 

objętości i pola, obliczenia praktyczne oraz zadania tekstowe z zakresu matematyki. Wpływ 

na osiągnięty wynik miały czynniki indywidualne oraz środowiskowe uczniów, a także 

czynniki szkolne, czyli wszelkie działania podjęte przez placówkę w celu jak najlepszego 

przygotowania swoich podopiecznych do napisania testu. Nauczyciele na wszystkich 

poziomach kształcenia stosowali aktywne metody nauczania, zarówno na zajęciach 

lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Korzystali z precyzyjnie dobranych podręczników  

i pomocy naukowych oraz właściwie skorelowanych zeszytów ćwiczeń, w których położony 

był nacisk na pracę z tekstem. W ciągu całego roku szkolnego systematycznie powtarzano 

wiadomości objęte podstawą programową. Szczególną uwagę zwracano na ćwiczenie 

umiejętności sprawiających uczniom największe trudności. Uczniowie mieli możliwość 

uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i przygotowujących  

do sprawdzianu, a także brali udział w wycieczkach dydaktycznych w czasie których  

w aktywny sposób utrwalali zdobytą wiedzę. Uczniowie oraz ich rodzice zapoznani byli  

z nową formułą sprawdzianu z wykorzystaniem stosownej instrukcji. Szóstoklasiści brali 

udział w próbnych sprawdzianach, których wyniki poddawano szczegółowej analizie,  
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a wnioski wdrażano do dalszej pracy dydaktycznej. Negatywny wpływ na wynik sprawdzianu 

miało to, że nie wszyscy systematycznie uczęszczali na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,  

w tym dydaktyczno-wyrównawcze oraz przygotowujące do sprawdzianu. Zdecydowanie 

maleje motywacja do czytania literatury pięknej, na skutek czego uczniowie mają coraz 

mniejszy zasób słownictwa i trudności z utrwalaniem właściwych norm językowych, 

ortograficznych i interpunkcyjnych. Dostępność gotowych prac pisemnych, rozwiązań zadań  

i testów w Internecie powoduje niechęć do ćwiczeń samodzielnego redagowania pisemnych 

form wypowiedzi i rozwiązywania zadań. W wielu przypadkach występuje niewystarczająca 

współpraca rodziców ze szkołą, mała mobilizacja uczniów mających problemy w osiąganiu 

dobrych wyników w nauce do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych oraz brak 

zainteresowania postępami dzieci ze strony opiekunów. 

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej Nr 6 sprawdzian pisało  

37 uczniów z dwóch klas szóstych. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 

odczuwa dużą satysfakcję, ponieważ dzięki działaniom podjętym w ostatnich latach 

szkolnych, większość uczniów osiągnęła na sprawdzianie wyniki powyżej średniej gminy, 

powiatu i województwa, co pozwoliło szkole przesunąć się ze staninu 3 (niskiego) w roku 

szkolnym 2013/2014 do staninu 5 (średniego) w roku szkolnym 2014/2015. Działania podjęte 

przez szkołę, które przyczyniły się do poprawy wyniku to m.in. właściwy dobór 

podręczników; stosowanie przez nauczycieli form i metod adekwatnych do rozwoju 

indywidualnych predyspozycji ucznia; wielokrotne powtarzanie treści zawartych w podstawie 

programowej; doskonalenie różnorodnych form wypowiedzi pisemnej; szeroki wachlarz zajęć 

pozalekcyjnych, w tym dydaktyczno wyrównawczych i kół zainteresować; otoczenie 

szczególną opieką uczniów mających trudności z nauką; przeprowadzanie sprawdzianów 

próbnych, analiza ich wyników i wdrażanie wynikających z niej wniosków do dalszej pracy; 

analiza wyników diagnozy oraz ciągłe poszukiwanie rozwiązań mających na celu 

podniesienie poziomu nauczania. Wpływ na osiągnięty sukces miały także czynniki 

indywidualne i środowiskowe uczniów. W klasach szóstych istniała dość duża grupa osób  

o wysokich możliwościach intelektualnych i dużej motywacji do nauki, co swoje 

odzwierciedlenie miało również w ocenach. Znaczna większość uczniów uczestniczyła  

w dodatkowych zajęciach lekcyjnych przygotowujących do sprawdzianu kompetencji, wielu  

z nich chętnie brało udział w różnorodnych konkursach. Często wiązało się to z silną 

motywacją do osiągania jak najlepszych wyników płynącą ze środowiska domowego, 

wsparciem ze strony rodziców mającym na celu rozwijanie pasji i zainteresowań oraz zachętą 

i mobilizacją do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez 
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placówki kulturalno-oświatowe na terenie miasta. W dalszym ciągu istnieją obszary,  

w których należy kontynuować aktywne działania w celu poprawy efektów nauczania, 

ponieważ 18 spośród 37 uczniów uzyskało wynik poniżej średniej gminy.  

W Zespole Szkół Publicznych Nr 7 sprawdzian szóstoklasistów pisało 46 uczniów. 

Średni osiągnięty przez nich wynik to 66,6 % (79,2 % - język polski, 53,3 % - matematyka)  

w pierwszej części sprawdzianu i 83,2 % w części drugiej. Uzyskane wyniki procentowe 

plasują szkołę w staninie 6 (wyżej średni) w pierwszej części oraz w staninie 7 (wysoki)  

w drugiej części. Czterech uczniów klas szóstych (6,7 %) pisało sprawdzian z wydłużonym 

czasem, w tym 3 osoby z powodu dysleksji rozwojowej oraz 1 osoba z powodu trudności 

komunikacyjnych, wynikających z faktu, iż jest obcokrajowcem. Najłatwiejsze dla uczniów 

były zadania sprawdzające obszar standardu odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych  

w nich informacji (czytanie i słuchanie), natomiast najtrudniejsze okazały się zadania 

tekstowe z geometrii (standard rozumowanie i tworzenie strategii) oraz działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych (standard sprawność rachunkowa). Spośród 18 uczniów klas VI, 

którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, dwóch mieści się w staninie 9 (najwyższy), 

siedmiu w staninie 6 (wyżej średni) i 7 (wysoki), natomiast dwóch w staninie 4 niżej 

średniej). Uczniowie, którzy osiągnęli na sprawdzianie poziom bardzo niski i najniższy, mieli 

także bardzo słabe wyniki na świadectwie (po kilka ocen dopuszczających), jeden z nich nie 

otrzymał promocji do następnej klasy i nie ukończył szkoły podstawowej. Do czynników 

mających wpływ na uzyskany przez szkołę wynik należy zaliczyć niewystarczające 

dostosowanie treści nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, brak odpowiedniej 

współpracy z rodzicami dzieci posiadających trudności w nauce i zachowaniu oraz małą ilość 

czasu, którą uczniowie poświęcają na przygotowanie się do zajęć szkolnych. Należy również 

nadmienić, iż pewna grupa uczniów piszących test, charakteryzowała się zaburzeniami 

emocjonalnymi, nadpobudliwością psychoruchową oraz wykazywała trudności z koncentracją 

uwagi, co miało negatywny wpływ na poprawność i dokładność wykonywanych zadań. 

1. Działania mające na celu osiągnięcie dobrych wyników na sprawdzianie  

klas szóstych, podjęte w ciągu roku szkolnego 2014/2015 

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie działań zaradczych zaplanowanych  

w poszczególnych placówkach po analizie wyników sprawdzianu przeprowadzonego w roku 

szkolnym 2013/2014 i podjętych w ciągu roku szkolnego 2014/2015 w celu osiągnięcia przez 

uczniów jak najlepszych wyników na sprawdzianie szóstoklasisty w roku 2015. 
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Nazwa placówki Działania zaradcze podjęte w ciągu roku szkolnego 2014/2015 

Szkoła Podstawowa Nr 1                       

im. Filipa de Girarda                                

w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 

w Żyrardowie 

Systematyczne wdrażanie uczniów klas IV-VI w nowy zakres materiału, 

weryfikowanie nabytej wiedzy za pomocą semestralnych i rocznych 

sprawdzianów. 

Szczegółowe zapoznanie się wszystkich nauczycieli uczących w klasach 

IV-VI ze zmianami dot. nowej formuły sprawdzianu oraz włączanie 

zadań nowego typu do bieżącej pracy z uczniem. 

Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów w klasach V i VI. 

Indywidualna i grupowa praca uczniów z zestawami zadań 

powtórzeniowych przygotowujących do sprawdzianu. 

Prowadzenie zajęć dodatkowych, podczas których nauczyciel wspólnie  

z uczniem rozwiązuje, analizuje i szczegółowo omawia przykładowe 

testy. 

Szkoła Podstawowa Nr 2                    

im. Marii Konopnickiej                       

w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 

w Żyrardowie 

Właściwy dobór podręczników szkolnych i programów nauczania. 

Dostosowanie programu nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

Przygotowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do 

sprawdzianu 

Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów, analizowanie wyników oraz 

opracowywanie wskazań do dalszej pracy z uczniem. 

Szkoła Podstawowa Nr 3                   

im. Stanisława Staszica  

w Zespole Szkół Publicznych Nr 3                            

w Żyrardowie 

Systematyczne utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie ćwiczeń 

sprawiających uczniom największe kłopoty. 

Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce na 

podstawie zadań zaczerpniętych z życia codziennego. 

Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego  

i matematyki w klasach VI. 

Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów słabiej radzących sobie  

z opanowaniem bieżącego materiału. 

Szkoła Podstawowa Nr 4                             

im. Mikołaja Reja                                                     

w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 

w Żyrardowie 

Korzystanie z precyzyjnie dobranych podręczników i właściwie 

skorelowanych zeszytów ćwiczeń, kładących nacisk na pracę z tekstem, 

stosowanie metod usprawniających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących 

uczniów do sprawdzianu. 

Ćwiczenie z uczniami dokładnego czytania i rozumienia treści poleceń, 

zapisywania odpowiedzi pełnymi zdaniami oraz dbałości o poprawność 

stylu, a także formy gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej  

w różnych formach wypowiedzi pisemnej. 

Zwracanie uwagi na zadania kształtujące wyobraźnię przestrzenną oraz 

ćwiczenie i doskonalenie umiejętności obliczeń z wykorzystaniem miar  

i wag, porównywanie ilorazowe i różnicowe, stosowanie jednostek czasu 

oraz działania na ułamkach dziesiętnych. 
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Przeprowadzanie sprawdzianów wewnętrznych oraz próbnych 

sprawdzianów trzecioklasisty i szóstoklasisty utrwalających zdobytą 

wiedzę. 

Szkoła Podstawowa Nr 6                                       

im. Elizy Orzeszkowej                                               

w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 

w Żyrardowie 

Przeprowadzanie testów diagnozujących oraz testów sprawdzających 

wiedzę i umiejętności po każdej klasie, mających na celu sprawdzenie 

przyrostu wiedzy na poszczególnych etapach kształcenia. 

Motywowanie uczniów do czytania książek, zwłaszcza lektur szkolnych, 

zwiększenie nacisku na wyciąganie wniosków na podstawie informacji  

w tekście. 

Zwracanie uwagi na realizację zadań standardowych zawierających 

zastosowanie wiedzy w praktyce, poświęcanie więcej czasu na 

wykonywanie praktycznych działań i doświadczeń. 

Organizowanie kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Realizowanie treści zawartych w podstawie programowej oraz praktyczne 

korzystanie z informacji z różnych źródeł. 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 

Henryka Sienkiewicza  

w Zespole Szkół Publicznych Nr 7 

w Żyrardowie 

Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu w klasach VI. 

Stosowanie przez nauczycieli ciekawych technik pracy i różnorodnych 

form organizacyjnych oraz metod aktywizujących, wykorzystywanie na 

zajęciach środków audiowizualnych. 

Wspieranie i motywowanie uczniów mających trudności z opanowaniem 

materiału. 

Przeprowadzanie dodatkowych testów mających na celu sprawdzenie 

nabytej wiedzy oraz oswojenie uczniów z nową formułą sprawdzianu. 

Bieżąca analiza postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów przez 

nauczycielskie zespoły klasowe i zespoły przedmiotowe. 

Tabela 9. Działania zaradcze podjęte przez poszczególne szkoły w roku szkolnym 2014/2015. 

Działania podejmowane przez zespoły nauczycieli w ww. placówkach to przede 

wszystkim wdrażanie uczniów w nowy zakres materiału z wykorzystaniem precyzyjnie 

dobranych podręczników szkolnych i pomocy naukowych zgodnych z podstawą programową 

oraz systematyczne sprawdzanie nabytych umiejętności za pomocą sprawdzianów 

wewnętrznych oraz próbnych sprawdzianów szóstoklasisty, analiza ich wyników i wdrażanie 

opracowanych wskazań do dalszej pracy z uczniem. Szczególny nacisk kładziono  

na realizację zadań zawierających zastosowanie wiedzy w praktyce na podstawie przykładów 

zaczerpniętych z życia codziennego oraz doskonalenie umiejętności sprawiających uczniom 

największe trudności, w szczególności rozwiązywanie zadań z zakresu matematyki oraz 

czytanie tekstu ze zrozumieniem i wykorzystywanie zawartych w nim informacji. Istotną rolę 

odegrało szczegółowe zapoznanie się wszystkich nauczycieli ze zmianami dot. nowej formuły 

sprawdzianu oraz włączanie zadań nowego typu do bieżącej pracy z uczniem, a także 

stosowanie przez nauczycieli ciekawych technik pracy oraz różnorodnych form 

organizacyjnych prowadzących do wzbudzenia ciekawości i aktywizacji ucznia. W szkołach 
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prowadzono działania wspierające i motywujące w postaci zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, mających na celu przygotowanie do sprawdzianu uczniów słabiej radzących 

sobie z opanowaniem bieżącego materiału. Dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego prowadzone były zajęcia terapii pedagogicznej. 

2. Działania zaradcze zaplanowane na rok szkolny 2015/2016 

Działania zaradcze zaplanowane przez poszczególne placówki na rok szkolny 

2015/2016, mające na celu poprawę wyników sprawdzianu w kolejnych latach zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 

Nazwa placówki Działania zaradcze zaplanowane na rok szkolny 2015/2016 

Szkoła Podstawowa Nr 1                       

im. Filipa de Girarda                                

w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 

w Żyrardowie 

Wdrażanie i powtarzanie materiału z różnych działów z uczniami  

w klasach IV-VI. 

Kontynuowanie tradycji przeprowadzania semestralnych i rocznych 

sprawdzianów, wymagających umiejętności wyszukiwania informacji w 

tekstach różnego typu i analizowania ich oraz przeprowadzanie próbnego 

sprawdzianu w klasach V i VI. 

Podjęcie współpracy z nauczycielami klas trzecich szkoły podstawowej  

w celu zniwelowania różnic pomiędzy wymaganiami edukacyjnymi  

z matematyki w klasie III i IV. 

Stałe opracowywanie zestawów zadań powtórzeniowych do indywidualnej i 

grupowej pracy z uczniem. 

Szczegółowe zapoznanie uczniów i nauczycieli ze zmianami w formule 

sprawdzianu oraz włączanie zadań nowego typu do bieżącej pracy  

w klasach IV-VI. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2                    

im. Marii Konopnickiej                       

w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 

w Żyrardowie 

Indywidualizacja procesu nauczania, dobór odpowiednich metod 

aktywizujących uczniów. 

Współdziałanie nauczycieli w zespołach klasowych i zespołach 

przedmiotowych. 

Systematyczne analizowanie wyników nauczania i wdrażanie wniosków 

wynikających z analizy. 

Motywowanie uczniów do nauki poprzez zachęcanie do udziału  

w zajęciach dodatkowych, mających na celu wyrównanie braków wiedzy i 

dobre przygotowanie do sprawdzianu. 

Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów, analizowanie wyników oraz 

dokładne omawianie ich z uczniami i rodzicami. Ćwiczenie tych 

umiejętności, które sprawiają uczniom największe problemy. 

Szkoła Podstawowa Nr 3                   

im. Stanisława Staszica  

w Zespole Szkół Publicznych Nr 3                            

w Żyrardowie 

Stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych oraz 

promowanie uczniów zdolnych. 

Motywowanie uczniów do rozwoju własnych cech indywidualnych oraz 

kształtowanie wiary we własne możliwości i konsekwencji w dążeniu do 

celu. 

Zachęcanie uczniów do systematycznego utrwalania i poszerzania swojej 

wiedzy oraz do podejmowania prób rozwiązań problemów, które wydają im 

się trudne. 

Ćwiczenie umiejętności sprawiających uczniom największe problemy. 

Motywowanie uczniów do utrzymywania wysokiej frekwencji. 
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Szkoła Podstawowa Nr 4                             

im. Mikołaja Reja                                                     

w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 

w Żyrardowie 

Ćwiczenie na lekcjach samodzielnego redagowania różnych form 

wypowiedzi pisemnej oraz umiejętności analizowania tekstów kultury 

innych niż literackie, np. komiks, plakat teatralny, film reklamowy itp. 

Kształtowanie wrażliwości na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

Zwiększenie ilości ćwiczeń dotyczących działań na ułamkach 

dziesiętnych oraz obliczeń objętości i pola powierzchni. 

Wprowadzanie ćwiczeń doskonalących umiejętność sprawnego 

wyszukiwania wiadomości z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. 

Wyszukiwanie informacji w tekstach różnego typu, analizowanie  

i wnioskowanie na ich podstawie. 

Przeprowadzanie sprawdzianów wewnętrznych i ich analizowanie. 

Szkoła Podstawowa Nr 6                                       

im. Elizy Orzeszkowej                                               

w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 

w Żyrardowie 

Mobilizowanie uczniów do systematycznego powtarzania i utrwalania 

wiadomości poprzez organizowanie sprawdzianów obejmujących 

wcześniejsze partie materiału. Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu w 

klasach V i VI. 

Aktywna współpraca w zespołach przedmiotowych. 

Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych. 

Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie rozumowania, 

korzystania z informacji oraz wykorzystywania nabytej wiedzy  

w praktyce. 

Doskonalenie formy wypowiedzi pisemnej, dbałość o przestrzeganie 

zasad gramatycznych, stylistycznych i interpunkcyjnych oraz dobór 

właściwego słownictwa. 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 

Henryka Sienkiewicza 

w Zespole Szkół Publicznych Nr 7 

w Żyrardowie 

Szeroka oferta zajęć przyrodniczo-matematycznych rozwijających 

zainteresowania uczniów. 

Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach i możliwościach 

edukacyjnych poprzez ich udział w zajęciach terapii pedagogicznej  

i korekcyjno-kompensacyjnej, pomoc w odrabianiu prac domowych. 

Doskonalenie techniki rozwiązywania zadań, czytania treści poleceń ze 

zrozumieniem oraz utrwalanie umiejętności przenoszenia odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi. 

Organizowanie dodatkowych zajęć matematycznych dla uczniów 

mających trudności z opanowaniem materiału. 

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w zadaniach praktycznych, 

kształtowanie wśród uczniów konkretnych umiejętności. 

Tabela 10. Działania zaradcze zaplanowane przez poszczególne szkoły na rok szkolny 2015/2016. 

Działania zaradcze zaplanowane przez poszczególne placówki na rok szkolny 

2015/2016 skupiają się przede wszystkim na poszerzaniu wiedzy oraz systematycznym 

utrwalaniu i sprawdzaniu nabytych umiejętności. Koncepcja zakłada zwiększenie ilości 

ćwiczeń doskonalących rozwiązywanie zadań sprawiających uczniom największe trudności. 

Istotnym elementem ma być motywowanie uczniów do utrzymywania wysokiej frekwencji,  

a także uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i konkursach 

przedmiotowych. Szkoły w dużym stopniu stawiają na indywidualizację procesu nauczania 
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oraz rozwój systemu motywującego polegającego na zachęcaniu uczniów do systematycznego 

utrwalania i poszerzania swojej wiedzy oraz rozwoju własnych cech indywidualnych 

mających wpływ na osiągnięcie sukcesu, takich jak wiara we własne możliwości, 

konsekwencja w dążeniu do celu oraz podejmowanie prób rozwiązań problemów, które 

wydają się trudne. Wszystkie szkoły kontynuować będą tradycję przeprowadzania próbnych 

sprawdzianów trzecio, piąto i szóstoklasistów. Wnioski wynikające z ich analizy pozwolą  

na wyodrębnienie słabiej opanowanej partii materiału oraz wdrożenie do pracy z uczniem 

działań pozwalających na poprawę wyniku na sprawdzianie właściwym. Kluczową kwestią  

w osiągnięciu sukcesu podejmowanych działań jest aktywna współpraca nauczycieli  

w zespołach klasowych i przedmiotowych oraz bieżące poznawanie i dostosowywanie się 

przez nich do zmian zachodzących w formule sprawdzianu.  

  



Załącznik Nr 1 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 – Analiza egzaminów zewnętrznych Strona 24|58 
 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

I. Podstawowe informacja na temat egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku 

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum na mocy 

art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  

nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych  

na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). Zasady przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 

Od roku szkolnego 2011/2012, egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. W części pierwszej – 

humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązują zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz  

z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), w części drugiej – matematyczno- 

przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii 

oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach), natomiast w części trzeciej, 

zadania z wybranego języka obcego nowożytnego. Do egzaminu z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy  

na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą  

do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich 

umiejętności językowych. Gimnazjaliści mieli w tym roku możliwość przystąpienia  

do egzaminu z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczniowie mogli wybrać tylko ten 

język obcy, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Każda część 

egzaminu przeprowadzana jest innego dnia, a poszczególne jego zakresy rozdzielone  

są przerwą. Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem 

ukończenia gimnazjum, nie określa się jednak minimalnego wyniku, jaki zdający powinien 
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uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Poszczególne części tegorocznego egzaminu 

gimnazjalnego odbyły się w następujących terminach: 

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. 

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. 

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. 

II.  Liczba uczniów piszących egzamin gimnazjalny w 2015 roku 

W 2015 roku egzamin gimnazjalny pisało ponad 350 tys. gimnazjalistów na terenie 

całego kraju. Poniższa tabela obrazuje ilu uczniów przystąpiło do testu na szczeblu 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwiązując arkusz standardowy. 

Część egzaminu/  

symbol arkusza 

Województwo 

mazowieckie 
Powiat żyrardowski Gmina Żyrardów 

GH-P1-152 48 141 682 342 

GH-H1-152 48 137 682 342 

GM-M1-152 48 135 682 342 

GM-P1-152 48 143 682 342 

GA-P1-152 (j. ang.) 42 450 617 327 

GF-P1-152 (j. fr.) 196 2 2 

GE-P1-152 (j. hiszp.) 91 5 5 

GN-P1-152 (j. niem.) 3 062 13 1 

GR-P1-152 (j. ros.) 2 306 45 7 

GW-P1-152 (j. wł.) - - - 

GA-R1-152 (j. ang.) 41 646 601 327 

GF-R1-152 (j. fr.) 66 - - 

GE-R1-152 (j. hiszp.) 23 - - 

GN-R1-152 (j. niem.) 487 3 - 

GR-R1-152 (j. ros.) 952 3 - 

GW-R1-152 (j. wł.) - - - 

Tabela 11. Liczba uczniów piszących egzamin gimnazjalny w 2015 roku z podziałem na województwo, powiat i gminę – 

arkusz standardowy. 

W gminie Żyrardów do egzaminu przystąpiło 342 uczniów w części humanistycznej 

oraz matematyczno-przyrodniczej rozwiązując arkusz standardowy. Egzamin z języka obcego 

nowożytnego pisało: 327 uczniów z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym 

jak i rozszerzonym, 7 uczniów z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, 5 uczniów  

z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, 2 uczniów z języka francuskiego  

na poziomie podstawowym i 1 uczeń z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. 

Liczbę uczniów, którzy przystąpili do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego  



Załącznik Nr 1 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 – Analiza egzaminów zewnętrznych Strona 26|58 
 

w poszczególnych placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Żyrardów, 

przedstawiają poniższe tabele. 

Część egzaminu/  

symbol arkusza 
ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 Razem 

GH-P1-152 63 33 106 45 44 51 342 

GH-H1-152 63 33 106 45 44 51 342 

GM-M1-152 63 33 106 45 44 51 342 

GM-P1-152 63 33 106 45 44 51 342 

GA-P1-152 (j. ang.) 56 33 106 45 37 50 327 

GF-P1-152 (j. fr.) 2 - - - - - 2 

GE-P1-152 (j. hiszp.) 5 - - - - - 5 

GN-P1-152 (j. niem.) - - - - - 1 1 

GR-P1-152 (j. ros.) - - - - 7 - 7 

GW-P1-152 (j. wł.) - - - - - - 0 

GA-R1-152 (j. ang.) 56 33 106 45 37 50 327 

GF-R1-152 (j. fr.) - - - - - - 0 

GE-R1-152 (j. hiszp.) - - - - - - 0 

GN-R1-152 (j. niem.) - - - - - - 0 

GR-R1-152 (j. ros.) - - - - - - 0 

GW-R1-152 (j. wł.) - - - - - - 0 

Tabela 12. Uczniowie piszący egzamin gimnazjalny w 2015 roku w poszczególnych placówkach publicznych z terenu 

Miasta Żyrardów – arkusz standardowy. 

 

Opis 
Część egzaminu, 

przedmiot 

Liczba uczniów piszących egzamin z arkuszem 

dostosowanym 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Arkusz egzaminacyjny dla 

uczniów z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera 
- 0 0 0 0 0 0 

Arkusz egzaminacyjny dla 

uczniów 

słabowidzących_czcionka 

16 pkt 

GH-P4-152, GH-H4-

152, GM-M4-152, 

GM-P4-152, GA-P4-
152, GA-R4-152 

0 0 1 0 0 1 

Arkusz egzaminacyjny dla 

uczniów 

słabowidzących_czcionka 

24 pkt 

- 0 0 0 0 0 0 

Arkusz egzaminacyjny dla 

uczniów niesłyszących i 

słabosłyszących 

GH-P7-152, GH-H7-

152, GM-M7-152, 
GM-P7-152, GA-P7-

152, GA-R7-152 

0 0 1 0 0 0 

Arkusz egzaminacyjny dla 

uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu 

lekkim 

GH-P8-152, GH-H8-
152, GM-M8-152, 

GM-P8-152, GA-P8-

152, GA-R8-152 

0 0 1 0 0 1 

Razem 0 0 3 0 0 2 

Tabela 13. Uczniowie piszący egzamin gimnazjalny w 2015 roku w poszczególnych placówkach publicznych z terenu 

Miasta Żyrardów – arkusz dostosowany. 
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W 2015 roku egzamin gimnazjalny napisało w sumie 347 uczniów we wszystkich 

placówkach publicznych na terenie miasta Żyrardowa. 342 osoby rozwiązywały standardowy 

arkusz egzaminacyjny, natomiast 5 osób arkusz dostosowany do indywidualnych potrzeb 

ucznia, tj.: dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt – 2 osoby (1 osoba w ZSP3  

i 1 osoba w ZSP7), dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – 1 osoba (ZSP3)  

i dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 2 osoby (1 osoba w ZSP3  

i 1 osoba w ZSP7). W Zespole Szkół Publicznych Nr 3 i 4 laureaci konkursów zwolnieni byli 

z pisania poszczególnych zakresów egzaminu, tj. 1 osoba z zakresu języka polskiego (ZSP3)  

i 2 osoby z zakresu przedmiotów przyrodniczych (1 osoba z ZSP3 i 1 osoba z ZSP4). 

III. Analiza wyników z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku 

1. Indywidualne wyniki uczniów 

Poniżej zamieszczono zestawienia przedstawiające skale staninowe dla wyników 

uczniowskich w poszczególnych placówkach publicznych znajdujących się na terenie Miasta 

Żyrardów z podziałem na 6 zakresów egzaminu gimnazjalnego. Kolorem żółtym został 

zaznaczony największy odsetek ogółu zdających, który zdobył ilość punktów w danym 

przedziale staninowym. W tabelach nie uwzględniono innych niż język angielski języków 

obcych nowożytnych, z których uczniowie pisali egzamin, ze względu na fakt, iż były  

to nieduże grupy osób w pojedynczych placówkach, zatem brakuje danych do porównania  

z innych szkół. W Zespole Szkół Publicznych Nr 1 dwie osoby przystąpiły do egzaminu 

gimnazjalnego z zakresu języka francuskiego na poziomie podstawowym i pięć osób z języka 

hiszpańskiego, również na poziomie podstawowym. Wyniki uzyskane przez uczniów z języka 

francuskiego to: niski (stanin 3) – jedna osoba i wyżej średni (stanin 6) – również jedna 

osoba, natomiast z języka hiszpańskiego: najniższy (stanin 1) – jedna osoba, bardzo niski 

(stanin 2) – dwie  osoby i niżej średni (stanin 4) – dwie osoby. W Zespole Szkół Publicznych 

Nr 6 siedem osób pisało egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego na poziomie 

podstawowym. Dwie osoby uzyskały wynik bardzo niski (stanin 2) i wyżej średni (stanin 6),  

a jedna osoba wynik niżej średni (stanin 4), średni (stanin 5) i bardzo wysoki (stanin 8). 

Wynik z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, do którego przystąpiła jedna osoba 

w Zespole Szkół Publicznych Nr 7 wynosił 55% i plasował się w staninie 5 (średni). Pozostali 

uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  
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Część humanistyczna 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-28 2 3% 3 9% 4 4% 1 2% 1 2% 3 6% 

2 
bardzo 

niski 
31-38 4 6% 9 27% 3 3% 3 7% 2 5% 5 10% 

3 niski 41-47 10 16% 5 15% 7 7% 4 9% 4 9% 5 10% 

4 
niżej 

średniej 
50-56 11 17% 4 12% 20 19% 7 16% 9 20% 9 18% 

5 średni 59-66 10 16% 7 21% 17 16% 7 16% 4 9% 13 25% 

6 
wyżej 

średni 
69-75 13 21% 3 9% 28 26% 8 18% 8 18% 10 20% 

7 wysoki 78-81 6 10% 2 6% 11 10% 5 11% 5 11% 3 6% 

8 
bardzo 

wysoki 
84-88 3 5% 0 0% 12 11% 7 16% 9 20% 2 4% 

9 najwyższy 91-100 4 6% 0 0% 4 4% 3 7% 2 5% 1 2% 

Razem 63 100% 33 100% 106 100% 45 100% 44 100% 51 100% 

Tabela 14. Skala staninowa dla wyników uczniowskich z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – język polski. 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-31 1 2% 4 12% 4 4% 0 0% 1 2% 5 10% 

2 
bardzo 

niski 
34-41 5 8% 7 21% 7 7% 2 4% 1 2% 3 6% 

3 niski 44-50 9 14% 6 18% 12 11% 5 11% 4 9% 8 16% 

4 
niżej 

średniej 
53-59 11 17% 5 15% 23 22% 6 13% 8 18% 11 22% 

5 średni 63-69 14 22% 8 24% 18 17% 9 20% 10 23% 12 24% 

6 
wyżej 

średni 
72-78 12 19% 1 3% 24 23% 10 22% 12 27% 4 8% 

7 wysoki 81-84 6 10% 1 3% 8 8% 6 13% 3 7% 5 10% 

8 
bardzo 

wysoki 
88-91 2 3% 1 3% 5 5% 5 11% 4 9% 2 4% 

9 najwyższy 94-100 3 5% 0 0% 5 5% 2 4% 1 2% 1 2% 

Razem 63 100% 33 100% 106 100% 45 100% 44 100% 51 100% 

Tabela 15. Skala staninowa dla wyników uczniowskich z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – historia i wiedza o społeczeństwie. 
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Część matematyczno-przyrodnicza 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-14 3 5% 4 12% 9 8% 0 0% 0 0% 3 6% 

2 
bardzo 

niski 
17-21 8 13% 6 18% 5 5% 1 2% 1 2% 7 14% 

3 niski 24-28 8 13% 13 39% 12 11% 7 16% 4 9% 9 18% 

4 
niżej 

średniej 
31-38 11 17% 4 12% 18 17% 9 20% 8 18% 10 20% 

5 średni 41-52 17 27% 3 9% 23 22% 6 13% 12 27% 13 25% 

6 
wyżej 

średni 
55-66 7 11% 2 6% 19 18% 10 22% 8 18% 4 8% 

7 wysoki 69-79 1 2% 1 3% 9 8% 7 16% 5 11% 5 10% 

8 
bardzo 

wysoki 
83-90 3 5% 0 0% 4 4% 3 7% 5 11% 0 0% 

9 najwyższy 93-100 5 8% 0 0% 7 7% 2 4% 1 2% 0 0% 

Razem 63 100% 33 100% 106 100% 45 100% 44 100% 51 100% 

Tabela 16. Skala staninowa dla wyników uczniowskich z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – matematyka. 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-21 2 3% 4 12% 4 4% 1 2% 0 0% 2 4% 

2 
bardzo 

niski 
25-29 9 14% 5 15% 8 8% 8 18% 4 9% 8 16% 

3 niski 32-36 8 13% 11 33% 10 9% 2 4% 3 7% 7 14% 

4 
niżej 

średniej 
39-43 10 16% 5 15% 14 13% 6 13% 8 18% 9 18% 

5 średni 46-50 8 13% 4 12% 16 15% 4 9% 4 9% 12 24% 

6 
wyżej 

średni 
54-61 12 19% 4 12% 26 25% 12 27% 11 25% 6 12% 

7 wysoki 64-71 7 11% 0 0% 11 10% 5 11% 11 25% 4 8% 

8 
bardzo 

wysoki 
75-82 0 0% 0 0% 9 8% 4 9% 3 7% 3 6% 

9 najwyższy 86-100 7 11% 0 0% 8 8% 3 7% 0 0% 0 0% 

Razem 63 100% 33 100% 106 100% 45 100% 44 100% 51 100% 

Tabela 17. Skala staninowa dla wyników uczniowskich z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – przedmioty przyrodnicze. 
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Język obcy nowożytny – język angielski 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-25 2 4% 12 36% 1 1% 1 2% 3 8% 2 4% 

2 
bardzo 

niski 
28-33 4 7% 4 12% 6 6% 3 7% 1 3% 5 10% 

3 niski 35-43 7 13% 3 9% 11 10% 5 11% 1 3% 8 16% 

4 
niżej 

średniej 
45-58 9 16% 9 27% 14 13% 6 13% 8 22% 12 24% 

5 średni 60-78 13 23% 3 9% 23 22% 7 16% 7 19% 11 22% 

6 
wyżej 

średni 
80-90 11 20% 1 3% 24 23% 10 22% 3 8% 6 12% 

7 wysoki 93-95 1 2% 1 3% 13 12% 3 7% 4 11% 0 0% 

8 
bardzo 

wysoki 98-100 9 16% 0 0% 14 13% 10 22% 10 27% 6 12% 

9 najwyższy 

Razem 56 100% 33 100% 106 100% 45 100% 37 100% 50 100% 

Tabela 18. Skala staninowa dla wyników uczniowskich z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku –język angielski poziom podstawowy. 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0-5 2 4% 3 9% 1 1% 0 0% 0 0% 1 2% 

2 
bardzo 

niski 
8-10 2 4% 6 18% 5 5% 2 4% 1 3% 4 8% 

3 niski 13-18 9 16% 12 36% 14 13% 8 18% 4 11% 10 20% 

4 
niżej 

średniej 
20-30 10 18% 9 27% 18 17% 4 9% 6 16% 11 22% 

5 średni 33-55 11 20% 2 6% 26 25% 7 16% 8 22% 12 24% 

6 
wyżej 

średni 
58-78 11 20% 0 0% 21 20% 9 20% 4 11% 7 14% 

7 wysoki 80-90 3 5% 1 3% 14 13% 9 20% 3 8% 3 6% 

8 
bardzo 

wysoki 
93-95 5 9% 0 0% 2 2% 3 7% 10 27% 1 2% 

9 najwyższy 98-100 3 5% 0 0% 5 5% 3 7% 1 3% 1 2% 

Razem 56 100% 33 100% 106 100% 45 100% 37 100% 50 100% 

Tabela 19. Skala staninowa dla wyników uczniowskich z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku –język angielski poziom rozszerzony. 
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2. Wyniki szkół 

Średnie wyniki uzyskane przez szkoły w poszczególnych częściach egzaminu 

gimnazjalnego w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.  

Przedmiot ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 

Część humanistyczna 

Język polski 61,2 49,5 65,6 65,9 66,2 58,5 

Historia i wiedza o 

społeczeństwie 
64,2 52,2 64,1 69,6 67,1 59,6 

Część matematyczno-przyrodnicza 

Matematyka 44,1 28,9 47,2 51,6 53,6 38,1 

Przedmioty przyrodnicze 49,8 35,9 52,7 52,4 53,1 44,9 

Język obcy nowożytny 

Język angielski - pp 66,7 40,2 71,4 71,5 71,6 59,6 

Język angielski - pr 48,3 19,1 49,6 55,3 56,6 38,6 

Język francuski - pp 71,5 - - - - - 

Język hiszpański - pp 37,8 - - - - - 

Język niemiecki - pp - - - - - 55 

Język rosyjski - pp - - - - 56,1 - 

Tabela 20. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku. 

Kolorem zielonym zostały zaznaczone najwyższe wyniki uzyskane w danej części 

egzaminu gimnazjalnego. Zgodnie z powyższym zestawieniem, szkołą która może pochwalić 

się najlepszym wynikiem jest Zespół Szkół Publicznych nr 6. Aż w pięciu zakresach  

(język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język angielski na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym) uzyskała ona najwyższy wynik spośród wszystkich 

żyrardowskich placówek publicznych. W części humanistycznej egzaminu, w zakresie historii 

i wiedzy o społeczeństwie, najwyższą średnią uzyskali uczniowie w Zespole Szkół 

Publicznych Nr 4.  

Poniżej została zamieszczona skala staninowa średnich wyników szkół uzyskanych  

na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2014/2015. Kolorem zielonym został 

zaznaczony najwyższy wynik uzyskany przez daną szkołę z poszczególnych zakresów 

egzaminu. Średnie wyniki szkół z języków obcych nowożytnych z wyjątkiem języka 

angielskiego plasują szkoły w staninie 5 (średni) i wynoszą odpowiednio: z języka 

francuskiego na poziomie podstawowym – 71,5%; z języka rosyjskiego na poziomie 

podstawowym – 56,1%, z języka niemieckiego na poziomie podstawowym – 55% i z języka 

hiszpańskiego na poziomie podstawowym – 37,8%. 
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Część humanistyczna 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 23-37                     

2 
bardzo 

niski 
38-51   49,5                 

3 niski 52-56                     

4 
niżej 

średniej 
57-59   

  
    

  
58,5         

5 średni 60-62 61,2           62,3 62,1   62 

6 
wyżej 

średni 
63-65           

  
    65   

7 wysoki 66-69     65,6 65,9 66,2           

8 
bardzo 

wysoki 
70-76 

  
  

    
            

9 najwyższy 77-90                     

Tabela 21. Skala średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – język polski. 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 32-44                     

2 
bardzo 

niski 
45-54   52,2                 

3 niski 55-58                     

4 
niżej 

średniej 
59-61   

  
    

  
59,6         

5 średni 62-64 64,2   64,1       63,4 62,8   64 

6 
wyżej 

średni 
65-67         67,1 

  
    66   

7 wysoki 68-71       69,6             

8 
bardzo 

wysoki 
72-78 

  
  

    
            

9 najwyższy 79-94                     

Tabela 22. Skala średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – historia i wiedza o społeczeństwie. 

Część matematyczno-przyrodnicza 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 15-23                     

2 
bardzo 

niski 
24-34   28,9                 

3 niski 35-40           38,1         

4 
niżej 

średniej 
41-44 44,1 

  
    

  
    44,1     

5 średni 45-48     47,2       44,9     48 

6 
wyżej 

średni 
49-53       51,6   

  
    51   
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7 wysoki 54-59         53,6           

8 
bardzo 

wysoki 
60-71 

  
  

    
            

9 najwyższy 72-93                     

Tabela 23. Skala średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – matematyka. 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 23-32                     

2 
bardzo 

niski 
33-39   35,9                 

3 niski 40-43                     

4 
niżej 

średniej 
44-46   

  
    

  
44,9         

5 średni 47-49             49,4 48,7     

6 
wyżej 

średni 
50-52 49,8     52,4   

  
    52 50 

7 wysoki 53-56     52,7   53,1           

8 
bardzo 

wysoki 
57-66 

  
  

    
            

9 najwyższy 67-93                     

Tabela 24. Skala średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – przedmioty przyrodnicze. 

Język obcy nowożytny – język angielski 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 26-38                     

2 
bardzo 

niski 
39-49   40,2                 

3 niski 50-55                     

4 
niżej 

średniej 
56-60   

  
    

  
59,6         

5 średni 61-66             65,7 62,9     

6 
wyżej 

średni 
67-72 66,7   71,4 71,5 71,6 

  
    70 67 

7 wysoki 73-80                     

8 
bardzo 

wysoki 
81-91 

  
  

    
            

9 najwyższy 92-100                     

Tabela 25. Skala średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – język angielski poziom podstawowy. 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Wynik uzyskany w 2015 roku 

ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 ZSP-4 ZSP-6 ZSP-7 gmina powiat woj. kraj 

1 najniższy 8-17                     

2 
bardzo 

niski 
18-27   19,1                 

3 niski 28-33                     
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4 
niżej 

średniej 
34-39   

  
    

  
38,6         

5 średni 40-47             46,2 43,9     

6 
wyżej 

średni 
48-55 48,3   49,6 55,3   

  
    51 48 

7 wysoki 56-66         56,6           

8 
bardzo 

wysoki 
67-83 

  
  

    
            

9 najwyższy 84-98                     

Tabela 26. Skala średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku – język angielski poziom rozszerzony. 

IV. Ogólna ocena egzaminu 

W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 347 uczniów  

we wszystkich placówkach publicznych na terenie miasta Żyrardowa. Najwyższym wynikiem 

z zakresu języka polskiego oraz całej części matematyczno-przyrodniczej i językowej  

(w zakresie języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym), może pochwalić 

się Publiczne Gimnazjum Nr 6, natomiast w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie – 

Publiczne Gimnazjum Nr 4. Poniżej przedstawiono ogólną ocenę egzaminu gimnazjalnego 

przeprowadzonego w 2015 roku w poszczególnych szkołach.  

Egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 pisało 63 uczniów 

rozwiązując standardowy arkusz egzaminacyjny. Uzyskane przez szkołę wyniki to: niżej 

średni (stanin 4) z matematyki, średni (stanin 5) z części humanistycznej oraz języka 

francuskiego na poziomie podstawowym i wyżej średni (stanin 6) z przedmiotów 

przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Większość 

tegorocznych wyników (z języka polskiego, części matematyczno-przyrodniczej i języka 

angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym) jest niższa od tych osiągniętych 

przez uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Średnia z zakresu historii i wiedzy  

o społeczeństwie jest wyższa od ubiegłorocznego wyniku.  

W Zespole Szkół Publicznych Nr 2 do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego 

przystąpiło 33 gimnazjalistów w dwóch klasach trzecich. Wszyscy uczniowie rozwiązywali 

standardowy arkusz egzaminacyjny. Wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu  

plasują szkołę w staninie 2 (bardzo niski). Są one adekwatne do analizy wstępnej diagnozy 

poziomu wiedzy i umiejętności przeprowadzonej na początku nauki w klasie pierwszej 

gimnazjum we wrześniu 2012 r. oraz próbnych egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych 

w klasie trzeciej. Analiza czynników wpływających na wynik egzaminu dokonana przez 

grono pedagogiczne szkoły wskazuje na to, że największe znaczenie mają uwarunkowania 

indywidualne i środowiskowe uczniów. Gimnazjaliści, którzy uzyskali wynik niski pochodzą 
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głównie z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, często 

wielodzietnych, rozbitych, niepełnych, borykających się z chorobami i uzależnieniami,  

a także posiadających nadzory kuratorskie. Ich rodzice i opiekunowie wykazują minimalne 

zainteresowanie osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi dzieci, słabo motywują ich 

do nauki, nie współpracują z wychowawcą oraz nie potrafią właściwie spożytkować 

informacji przekazywanych przez szkołę. Aż 21 uczniów wymagało w ciągu roku szkolnego 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na różnorodne problemy. Wydaje się, że 

istnieje mała zależność pomiędzy czynnikami pedagogicznymi, a przygotowaniem uczniów 

do egzaminu gimnazjalnego. Przy dobrej organizacji lekcji, prawidłowym tygodniowym 

rozkładzie zajęć, wysokim wykształceniu i doświadczeniu nauczycieli, w roku szkolnym 

2014/2015 osiągnięto bardzo niskie wyniki nauczania. Uczniowie nagminnie opuszczali 

planowane zajęcia, wykazywali brak zainteresowania podczas lekcji, nie uczestniczyli w 

dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo mało uczniów korzystało z szeroko pojętej 

kultury, nieodłącznego czynnika budowania światopoglądu każdego człowieka.  

W 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 do egzaminu gimnazjalnego 

przystąpiło 109 uczniów, w tym 106 rozwiązywało standardowy arkusz egzaminacyjna,  

a 3 arkusz dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Szkoła osiągnęła wynik średni  

z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z matematyki, wyżej średni z języka angielskiego  

na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz poziom wysoki z zakresu języka polskiego  

i przedmiotów przyrodniczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wszystkie uzyskane wyniki 

są niższe. Tegoroczne osiągnięcia są porównywalne z wynikiem uzyskanym przez uczniów 

na sprawdzianie szóstoklasisty w 2012 r. Na podstawie analizy arkusza diagnostycznego 

dotyczącego wpływu czynników kontekstowych na wyniki kształcenia w roku szkolnym 

2014/2015 ustalono, że 17,9% uczniów wychowywało się w rodzinach dysfunkcyjnych,  

a 11,3% wielodzietnych. Znaczna większość uczniów (ponad 60%) była dobrze 

przygotowana do zajęć dydaktycznych, 57,5% rodziców dobrze współpracowało  

z wychowawcą, a 29,2% rodzin było zaangażowanych w proces kształcenia dziecka. 

Negatywny wpływ na wynik egzaminu miał niski poziom czynników indywidualnych 

uczniów. Wśród części z nich wynik egzaminu był wyższy niż ocena szkolna. Miało na to 

wpływ małe zaangażowanie uczniów w proces edukacji, niska frekwencja i brak 

systematycznej pracy. 

W kwietniu 2015 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie do egzaminu 

gimnazjalnego przystąpiło 45 uczniów w dwóch klasach trzecich rozwiązując standardowy 

arkusz egzaminacyjny. Uzyskane przez szkołę wyniki są niższe (z wyjątkiem wyniku  
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z historii i wiedzy o społeczeństwie, który jest wyższy) od ubiegłorocznych osiągnięć  

i plasują placówkę w staninie 6 (wyżej średni) z zakresu matematyki, przedmiotów 

przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz  

w staninie 7 (wysoki) z zakresu języka polskiego i historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że uczniowie Zespołu Szkół publicznych Nr 4 poradzili 

sobie ze wszystkimi częściami egzaminu lepiej niż przeciętny gimnazjalista w gminie, 

powiecie, województwie i kraju. Szczegółowe porównanie wyników nauczania z wynikiem 

egzaminu wykazały minimalne rozbieżności pomiędzy wynikami egzaminu, a ocenami 

szkolnymi z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

W obu przypadkach ocena szkolna była wyższa od wyniku egzaminu. Na ten stan wpłynął 

stres egzaminacyjny oraz fakt, że oceny roczne są wypadkową ocen cząstkowych z prac 

klasowych, kartkówek, prac domowych, odpowiedzi ustnych itp. sprawdzających małe partie 

materiału. Wpływ na uzyskany przez gimnazjalistów wynik miał szereg czynników 

indywidualnych i środowiskowych uczniów. Do negatywnych uwarunkowań należy zaliczyć 

fakt, iż głównym motywem działania uczniów była chęć uzyskania pozytywnej oceny  

z przedmiotu, a nie właściwe przygotowanie się do egzaminu. Uczniowie z trudnościami  

w nauce niesystematycznie uczęszczali na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, przygotowujące  

do egzaminu. Często występowała niewystarczająca współpraca z rodzicami, a czasami brak 

zainteresowania postępami dzieci w nauce. Znaczenie miała również bezradność części 

rodziców i brak wpływu na naukę dzieci i ich frekwencję podczas zajęć szkolnych  

i pozalekcyjnych, a także rezygnowanie przez rodziców z zaproponowanych przez szkołę 

form pomocy i zwalnianie dzieci z zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Duży wpływ  

na wyniki egzaminu miały również czynniki szkolne. W ciągu roku szkolnego 2014/2015 

nauczyciele podnosili swoje umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia 

zawodowego oraz stosowali różnorodne formy i metody pracy. W szkole prowadzone były 

zajęcia pozalekcyjne, a uczniowie mający trudności w nauce otoczeni byli opieką nauczycieli 

oraz pedagoga i psycholog szkolnego. Programy nauczania poszczególnych zajęć 

edukacyjnych zapewniały każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów. 

Przeprowadzano również egzaminy próbne oraz diagnozę osiągnięć uczniów, uzyskane 

wyniki poddawano szczegółowej analizie, a następnie opracowywano na ich podstawie 

rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu nauczania.  

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 egzamin  

na zakończenie gimnazjum napisało 44 uczniów rozwiązując standardowy arkusz 

egzaminacyjny. Wyniki uzyskane przez szkołę w poszczególnych częściach egzaminu  
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są wyższe w porównaniu z ubiegłorocznymi i gwarantują placówce najwyższą średnią 

spośród wszystkich żyrardowskich szkół publicznych z zakresu języka polskiego, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie podstawowym  

i rozszerzonym. Osiągnięte wyniki lokują szkołę w staninie 6 (wyżej średni) z historii  

i wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz w staninie  

7 (wysoki) z języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka 

angielskiego na poziomie rozszerzonym. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 

jest usatysfakcjonowana tegorocznymi osiągnięciami swoich uczniów. Analizując wyniki 

poszczególnych oddziałów oraz uczniów można dostrzec wiele mocnych stron procesu 

nauczania i niektóre słabe. Wdrożone działania zaowocowały uzyskaniem wyników 

wyższych od średniej gminy, powiatu, województwa i kraju we wszystkich częściach 

egzaminu. Wielu uczniów znalazło się w najwyższym staninie, a kilkoro osiągnęło 100% 

możliwych do zdobycia punktów (w różnych częściach egzaminu). Na dobry wynik egzaminu 

miała wpływ pracowitość, obowiązkowość i systematyczność uczniów. W dwóch klasach 

trzecich wśród 44 osób, 11 potrzebowało różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (w tym 6 dyslektyków). Uczniowie z trudnościami w nauce dość 

systematycznie uczęszczali na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym dydaktyczno-

wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu. Rodzice w dużym stopniu współpracowali 

ze szkołą oraz wspierali swoje dzieci w nauce. Nauczyciele stosowali adekwatne  

do predyspozycji ucznia formy i metody pracy. Większość uczniów mających trudności  

w nauce otoczona była opieką wychowawców oraz pedagoga i psychologa szkolnego.  

W szkole prowadzone były różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz przeprowadzane egzaminy 

próbne i diagnoza osiągnięć uczniów, której wyniki poddawano analizie, a wnioski wdrażano 

do bieżącej pracy. Zdaniem Rady Pedagogicznej nie ma rozbieżności między stopniami 

szkolnymi uczniów, a wynikami egzaminu gimnazjalnego. 

W Zespole Szkół Publicznych Nr 7 do egzaminu przystąpiło 51 uczniów rozwiązując 

standardowy arkusz egzaminacyjny i 2 uczniów arkusz dostosowany do indywidualnych 

potrzeb ucznia. Uzyskane wyniki plasują szkołę w staninie 3 (niski) z matematyki, 4 (niżej 

średni) z części humanistycznej, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego  

na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz w staninie 5 (średni) z języka niemieckiego  

na poziomie podstawowym. Tegoroczna średnia z poszczególnych części egzaminu jest 

niższa od wyników uzyskanych w roku szkolnym 2013/2014. O poziomie osiągniętych 

wyników decyduje szereg czynników indywidualnych, środowiskowych i pedagogicznych. 

Znaczna grupa uczniów piszących test charakteryzowała się zaburzeniami emocjonalnymi  
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i nadpobudliwością psychoruchową. Duża część osób wykazywała trudności z koncentracją 

uwagi, co miało negatywny wpływ na poprawność i dokładność wykonywanych zadań. 

Gimnazjaliści z trudnościami w uczeniu się nie poświęcali wystarczająco dużo czasu  

na utrwalanie materiału podczas zajęć lekcyjnych oraz na przygotowanie się do nich. Często 

uczniowie nie otrzymywali pomocy i wsparcia ze strony swoich rodziców i opiekunów, 

którzy wykazywali brak zainteresowania postępami w nauce swoich dzieci i nie 

współpracowali ze szkołą w zadowalającym stopniu. Wszystkie powyższe czynniki  

w połączeniu z nasilonymi problemami wychowawczymi oraz niedostosowanymi treściami 

nauczania, bezpośrednio przyczyniły się do wyniku uzyskanego na tegorocznym egzaminie 

gimnazjalnym. Klasyfikacja końcoworoczna uczniów klas III gimnazjum była częściowo 

zgodna z wynikami egzaminu zewnętrznego. Uczniowie z wynikami najwyższymi i bardzo 

wysokimi uzyskali na świadectwie oceny bardzo dobre i celujące. Tylko jedna uczennica, 

która otrzymała promocję z wyróżnieniem uzyskała wynik z egzaminu poniżej 50% z części 

matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie z wynikiem najniższym i bardzo niskim mieli także 

bardzo słabe stopnie na świadectwie – oceny dopuszczające i dostateczne.  

1. Działania mające na celu osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie 

gimnazjalnym, podjęte w ciągu roku szkolnego 2014/2015. 

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie działań zaradczych zaplanowanych  

w poszczególnych placówkach po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego 

przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 i podjętych w ciągu roku szkolnego 

2014/2015 w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych wyników na egzaminie  

w roku 2015. 

Nazwa placówki Działania zaradcze podjęte w ciągu roku szkolnego 2014/2015  

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1                       

im. Filipa de Girarda                                

w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 

w Żyrardowie 

Doskonalenie umiejętności sprawiających uczniom największe trudności. 

Przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych. 

Systematyczne powtarzanie i utrwalania z uczniami materiału z różnych 

działów. Przeprowadzanie sprawdzianów. 

Współdziałanie nauczycieli w zespołach klasowych i przedmiotowych 

oraz ścisła współpraca szkoły z rodzicami lub opiekunami uczniów. 

Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

poświęconych powtórce materiału. 



Załącznik Nr 1 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 – Analiza egzaminów zewnętrznych Strona 39|58 
 

Publiczne Gimnazjum Nr 2                    

im. Marii Konopnickiej                       

w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 

w Żyrardowie 

Przeprowadzanie i analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych. 

Monitorowanie frekwencji uczniów, skrupulatne rozliczanie uczniów  

z godzin nieobecnych. 

Rozwiązywanie zadań opartych na umiejętności zastosowania nabytej 

wiedzy i umiejętności w praktyce, opieranie się na przykładach 

zaczerpniętych z życia codziennego.  

Realizacja treści zawartych w podstawie programowej, systematyczne 

utrwalanie nabytej wiedzy. 

Ćwiczenie umiejętności pisania tekstów o różnej długości, czytanie  

i interpretacja źródeł historycznych, egzekwowanie od uczniów treści 

lektur szkolnych. 

Publiczne Gimnazjum Nr 3                   

im. Stanisława Staszica                

w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 

w Żyrardowie 

Przeprowadzenie trzech próbnych egzaminów gimnazjalnych, 

szczegółowa analiza osiągniętych wyników. 

Organizowanie zajęć specjalistycznych i wyrównawczych dla uczniów 

mających specyficzne trudności w nauce. 

Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów na kołach 

przedmiotowych oraz w trakcie realizacji indywidualnych programów 

nauczania i różnych konkursów przedmiotowych. 

Kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, 

wykorzystywanie metody doświadczalnej i laboratoryjnej podczas zajęć z 

biologii, chemii i fizyki. 

Monitorowanie frekwencji uczniów, współpraca z rodzicami, opiekunami 

i kuratorami. 

Publiczne Gimnazjum Nr 4                             

im. Mikołaja Reja                                                     

w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 

w Żyrardowie 

Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu 

gimnazjalnego. 

Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych i wewnętrznych 

testów wymagających wykazania się wiedzą obejmującą większe partie 

materiału, analiza uzyskanych wyników. 

Ćwiczenie z uczniami zagadnień sprawiających im największe trudności. 

Zwiększenie nacisku na zagadnienia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenie 

umiejętności określania funkcji środków stylistycznych. Kształcenie 

umiejętności doboru odpowiedniego słownictwa do wyrażania 

zamierzonych treści, poprawnej budowy zdań oraz poprawnej pisowni. 

Rozwiązywanie zadań kształcących wyobraźnię przestrzenną, 

umiejętność rozumowania i argumentacji, rozwijanie umiejętności 

stosowania wiedzy w praktyce.  

Publiczne Gimnazjum Nr 6                                       

im. Elizy Orzeszkowej                                               

w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 

w Żyrardowie 

Położenie nacisku na samodzielność uczniów w kontekście logicznego 

myślenia i wyciągania odpowiednich wniosków oraz na kształcenie 

konkretnych umiejętności, a także wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Ćwiczenie umiejętności wyróżniania z treści zadań istotnych wielkości  

i zapisywania ich w terminach matematyczno-przyrodniczych oraz 

wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania zadań. 
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Ćwiczenie umiejętności uważnego odczytywania informacji z różnych 

źródeł oraz rozpoznawania i sytuowania wydarzeń historycznych  

w kontekście historii Polski i świata. 

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wzbogacanie 

zasobu słownictwa. 

Ćwiczenie świadomego używania określonych środków językowych  

i poetyckich w celu wzmacniania trafności i celowości wypowiedzi. 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 

 im. Henryka Sienkiewicza  

w Zespole Szkół Publicznych Nr 7 

w Żyrardowie 

Przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych. 

Przydzielenie uczniom dodatkowych godzin matematyki, fizyki i chemii. 

Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących, wykorzystywanie 

środków audiowizualnych, stosowanie ciekawych technik pracy  

i różnorodnych form organizacyjnych. 

Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach i możliwościach 

edukacyjnych. 

Bieżąca analiza postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów przez 

nauczycielskie zespoły klasowe i zespoły przedmiotowe. 

Tabela 27. Działania zaradcze podjęte przez poszczególne szkoły w roku szkolnym 2014/2015.  

2. Działania zaradcze zaplanowane na rok szkolny 2015/2016. 

Działania zaradcze zaplanowane przez poszczególne placówki na rok szkolny 

2015/2016, mające na celu poprawę wyników egzaminu gimnazjalnego w kolejnych latach 

zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Nazwa placówki Działania zaplanowane na rok szkolny 2015/2016  

Publiczne Gimnazjum Nr 1                       

im. Filipa de Girarda                                

w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 

w Żyrardowie 

Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, analizy tekstu oraz 

wykorzystywania podanych informacji w praktyce. 

Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych. 

Realizacja treści, z których opanowaniem uczniowie mają największe 

problemy, doskonalenie i utrwalanie umiejętności sprawiających 

największe trudności, zachęcanie uczniów do samodzielnego 

rozwiązywania złożonych zadań, motywowanie ich dobrymi ocenami. 

Zachęcanie uczniów do samokształcenia, otwartości na współczesne 

problemy oraz na konieczność śledzenia bieżących wydarzeń w kraju i za 

granicą. 

Rozwiązywanie zadań z zakresu chronologii, ćwiczenie z uczniami 

umiejętności dostrzegania i analizowania tekstów kultury oraz integrowania 

informacji z różnych źródeł. 
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Publiczne Gimnazjum Nr 2                    

im. Marii Konopnickiej                       

w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 

w Żyrardowie 

Przeprowadzanie testów diagnozujących oraz testów sprawdzających 

wiedzę i umiejętności po każdej klasie. 

Realizacja zadań zawierających zastosowanie wiedzy w praktyce, 

przeprowadzanie doświadczeń. 

Motywowanie uczniów do czytania literatury pięknej oraz lektur 

szkolnych, zwiększenie nacisku na wyciąganie wniosków na podstawie 

informacji w tekście. 

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami oraz zachęcanie 

ich do współpracy ze szkołą. 

Mobilizowanie uczniów do wielokrotnego powtarzania i utrwalania 

nabytych umiejętności poprzez rozwiązywanie jak największej liczby 

zadań tekstowych. 

Publiczne Gimnazjum Nr 3                   

im. Stanisława Staszica                

w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 

w Żyrardowie 

Wykorzystanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 i EWD 

w celu podniesienia jakości nauczania w roku szkolnym 2015/2016. 

Organizowanie próbnych egzaminów i szczegółowa analiza osiągniętych 

wyników. 

Motywowanie uczniów do systematycznej nauki oraz do udziału  

w konkursach przedmiotowych, rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych oraz w ramach 

samokształcenia. 

Wzmacnianie mocnych stron uczniów w celu podniesienia ich 

samooceny, systematyczne utrwalanie umiejętności sprawiających 

uczniom największe trudności. 

Stała współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 

Publiczne Gimnazjum Nr 4                             

im. Mikołaja Reja                                                     

w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 

w Żyrardowie 

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, analizy tekstu oraz 

umiejętności wykorzystania podanych informacji. 

Prowadzenie zajęć dodatkowych mających na celu przygotowanie 

uczniów do egzaminu gimnazjalnego. 

Przeprowadzanie w ciągu roku szkolnego testów próbnych, szczegółowa 

analiza zdobytych wyników i omawianie ich z uczniami. 

Organizowanie konkursów przedmiotowych i motywowanie uczniów do 

brania w nich udziału. 

Publiczne Gimnazjum Nr 6                                       

im. Elizy Orzeszkowej                                               

w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 

w Żyrardowie 

Położenie nacisku na czytania, wytworzenie "mody" na czytanie książek 

poprzez zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnorodnych akcjach 

ogólnopolskich. 

Formułowanie przez nauczycieli tematów wypowiedzi uczniowskich  

w sposób wymuszający logiczne myślenie i samodzielność oraz częste 

wypowiadanie się uczniów w formie pisemnej zgodnie z tematem i formą 

wypowiedzi. 

Systematyczne monitorowanie braków w umiejętnościach uczniów, 

wynikających z nieobecności na zajęciach lekcyjnych, bezzwłoczna 

pomoc w uzupełnieniu ich. 
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Realizowanie treści zawartych w podstawie programowej w nowatorski 

sposób. 

Przeznaczenie godzin wynikających z art. 42 KN na zajęcia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 

 im. Henryka Sienkiewicza  

w Zespole Szkół Publicznych Nr 7 

w Żyrardowie 

Doskonalenie techniki rozwiązywania zadań, przypominanie uczniom  

o dokładnym czytaniu poleceń i treści zadań oraz o uważnym 

przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

Położenie nacisku na kształcenie konkretnych umiejętności oraz 

wykorzystywania wiedzy w zadaniach praktycznych, praca nad 

poprawnością językową uczniów i wzbogaceniem zasobu ich słownictwa. 

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia  

i zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem przyrodniczo-

matematycznych. 

Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach i możliwościach 

edukacyjnych poprzez ich udział w zajęciach terapii pedagogicznej  

i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

Przeznaczenie dodatkowych godzin wynikających z art.. 42 KN na 

zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia 

wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Tabela 28. Działania zaradcze zaplanowane przez poszczególne szkoły na rok szkolny 2015/2016. 
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EGZAMIN MATURALNY 

I. Podstawowe informacje na temat egzaminu maturalnego w 2015 roku 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym 

powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 520), egzamin według nowej formuły 

obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015 oraz 

absolwentów techników od roku szkolnego 2015/2016. Celem wprowadzonych zmian jest 

zakończenie rozpoczętego w 2012 r. procesu harmonizacji systemu egzaminów 

zewnętrznych. Jego głównym założeniem jest sprawdzenie (sprawdzian – egzamin 

gimnazjalny – egzamin maturalny) wiadomości i umiejętności z zakresu trzech dziedzin: 

języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przedmioty, z których trzeba 

obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, 

matematyka i język obcy, jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do 

egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 

lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym. Egzamin 

maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: 

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.  

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego  

w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się  

o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako 

przedmiot dodatkowy. Zmieniony został także egzamin ustny z języka polskiego. Prezentację 

zastąpił egzamin ustny, sprawdzający kluczową cechę komunikacji – umiejętność tworzenia 

spontanicznej wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem z zakresu kultury, 

poprawnej pod względem językowym, logicznym i retorycznym. Skończyć ma się system 

sprawdzania kluczem odpowiedzi wypracowań z języka polskiego – każdy tekst oceniony 

zostanie holistycznie. Ci, którzy zdecydują się na pisanie języka polskiego na poziomie 

rozszerzonym będą mieli częściej do czynienia z tekstami teoretycznoliterackimi  
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i historycznoliterackimi. Wszystkie zadania skupione będą znacznie bardziej  

na umiejętnościach złożonych oraz operowaniu wiedzą. Zdający częściej w poleceniach 

przeczyta takie słowa jak: uzasadnij, wyjaśnij, udowodnij. Uczniowie będą zmuszeni  

do posługiwania się myśleniem naukowym, gdyż na egzaminach zetkną się z zadaniami 

dotyczącymi eksperymentów, stawianiem hipotez i ich weryfikacją, wnioskowaniem  

i krytyczną analizą tekstu – to ostatnie także w fizyce, czy w językach obcych oraz filozofii. 

Zmiany dotyczą nie tylko struktury egzaminu i sposobu jego przeprowadzania, ale także 

rodzaju zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania. Wprowadzona zostanie także 

dodatkowa forma przedstawienia wyniku maturalnego. Oprócz bezwzględnej wartości 

uzyskanych punktów, każdy maturzysta dowie się ile procent uczniów uzyskało taki sam lub 

gorszy wynik, co pomoże uczelniom w bardziej obiektywnej rekrutacji osób, które pisały 

egzamin w różnych latach – a więc o różnym stopniu trudności. Uproszczone zostaną także 

zasady przystępowania ponownie do egzaminu maturalnego.  

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:  

 otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego 

przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,  

 przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej. 

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 

terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r., pisemne egzaminy maturalne odbywały 

się od 4 do 22 maja 2015 r., natomiast egzaminy ustne od 4 do 29 maja 2015 r. Osoby, 

które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do ustnych lub pisemnych egzaminów 

maturalnych w maju, zdawały egzamin w terminie dodatkowym – od 1 do 17 czerwca, 

natomiast tym, które nie zdały jednego egzaminu, a przystąpiły do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych, został wyznaczony termin sesji poprawkowej: egzaminów pisemnych –  

25 sierpnia i egzaminów ustnych – od 24 do 28 sierpnia 2015 r. 

II. Liczba zdających egzamin maturalny w 2015 roku 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej 

egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2015 roku przystąpiło 276 405 tegorocznych 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju, w tym 176 415  w „nowej 

formule” i 99 990 w „starej formule”. Na terenie województwa mazowieckiego egzamin 

maturalny napisało w sumie 39 891 tegorocznych absolwentów (27 845 w „nowej formule”  

i 12 046 w „starej formule”). Poniższe zestawienie przedstawia liczbę osób przystępujących 
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do tegorocznego egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Żeromskiego w Żyrardowie. 

Liczba uczniów: Zdawalność % 

kończących klasę III liceum w roku szkolnym 2014/2015 182 97,79% 

przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2015 r., w tym: 181   

Kl. 3A 34 100,00% 

Kl. 3B 32 100,00% 

Kl. 3C 29 100,00% 

Kl. 3D 33 100,00% 

Kl. 3E 27 96,24% 

Kl. 3F 26 88,46% 

Tabela 29. Liczba maturzystów w LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie w 2015 roku. 

W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu maturalnego w LO im. Stefana Żeromskiego 

w Żyrardowie przystąpiło 181 uczniów, jedna osoba zdawała egzamin maturalny poza szkołą. 

Zdawalność wśród uczniów czterech klas (3A, 3B, 3C, 3D) wyniosła 100%, natomiast  

w pozostałych dwóch – 96,24% (klasa 3E) i 88,46% (klasa 3F). 18 uczniów (blisko 10% 

ogółu zdających) przystąpiło do matury tylko z obowiązkowych przedmiotów, 85 osób (47%) 

wybrało jeden dodatkowy przedmiot, 56 osób (31%) dwa dodatkowe przedmioty, 19 osób 

(10%) trzy dodatkowe przedmioty, a 3 osoby (2%) cztery dodatkowe przedmioty. Żaden  

ze zdających nie pisał egzaminu z pięciu dodatkowych przedmiotów. Dziedziny wybierane na 

tegorocznym egzaminie maturalnym przez maturzystów w LO im. Stefana Żeromskiego 

przedstawia poniższe zestawienie. 

Przedmioty 

Przedmioty dodatkowe na 

poziomie podstawowym  

Przedmioty dodatkowe na 

poziomie rozszerzonym 

Liczba uczniów 
(% ogółu 

zdających) 
Liczba uczniów 

(% ogółu 

zdających) 

Biologia 0 0% 29 16% 

Chemia 0 0% 24 13% 

Filozofia 0 0% 3 2% 

Fizyka 0 0% 20 11% 

Geografia 0 0% 56 31% 

Historia 0 0% 19 10% 

Historia muzyki 0 0% 1 1% 
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Historia sztuki 0 0% 0 0% 

Informatyka 0 0% 2 1% 

Język łaciński i kultury antycznej 0 0% 0 0% 

Język mniejszości etnicznej 0 0% 0 0% 

Język mniejszości narodowej 0 0% 0 0% 

Język obcy nowożytny: 

 Język angielski 169 93% 101 56% 

 Język francuski 1 1% 0 0% 

 Język hiszpański 0 0% 0 0% 

 Język niemiecki 7 4% 9 5% 

 Język rosyjski 4 2% 0 0% 

 Język włoski 0 0% 0 0% 

Język polski 181 100% 63 35% 

Język regionalny 0 0% 0 0% 

Matematyka 181 100% 65 36% 

Wiedza o społeczeństwie 0 0% 54 30% 

Tabela 30. Przedmioty wybierane przez maturzystów w LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie w 2015 roku. 

III. Informacja na temat osiągniętych wyników  

1. Egzamin maturalny – część ustna 

Część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 maturzyści zdawali  

z dwóch obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego oraz z wybranego języka obcego 

nowożytnego. W Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego do egzaminu 

maturalnego w części ustnej przystąpiło 181 uczniów, 169 jako język obcy wybrało język 

angielski, 7 – język niemiecki, 4 – język rosyjski, a 1 – język francuski. Średnia wyników 

uzyskanych przez uczniów z języka polskiego wyniosła 66%, 15 osób uzyskało najniższy 

wynik (30%), natomiast 16 osób wynik najwyższy (100%). Z języka angielskiego maturzyści 

uzyskali średni wynik na poziomie 76%, z języka francuskiego – 67%, z języka niemieckiego 

– 77%, natomiast z języka rosyjskiego – 74%. Zdawalność egzaminów ustnych z języka 

polskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego wyniosła 100%. 

Szczegółowe wyniki uzyskane przez uczniów z ustnej części egzaminu maturalnego 

przedstawia poniższa tabela.   
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Przedmiot 

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

Liczba 

osób, 

które 

zdały 

Zdawalność 

% 

Średni 

wynik 

uczniowski 

Wynik najniższy Wynik najwyższy 

% 

Liczba 

osób z 

wynikiem 

najniższym 

% 

Liczba osób 

z wynikiem 

najwyższym 

Język polski 181 181 100% 66% 30% 15 100% 16 

Język obcy nowożytny 

angielski 169 169 100% 76% 7% 1 100% 16 

francuski 1 1 100% 67% 67% 1 67% 1 

niemiecki 7 7 100% 77% 53% 1 97% 1 

rosyjski 4 4 100% 74% 57% 1 100% 1 

Tabela 31. Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przez uczniów LO im. Stefana Żeromskiego w 2015 roku – część 

ustna. 

2. Egzamin maturalny – część pisemna 

Średnie wyniki uzyskane przez tegorocznych maturzystów w LO im. Stefana 

Żeromskiego na egzaminie maturalnym z części pisemnej, przedstawia poniższe zestawienie. 

Przedmiot 
Część 

egzaminu 
Poziom 

Liczba 

osób 

piszących 

egzamin 

Średni 

wynik 

uczniowski 

Wynik najniższy Wynik najwyższy  

% 

Liczba 

osób z 

wynikiem 

najniższym 

% 

Liczb osób 

z wynikiem 

najwyższym 

Biologia pisemna rozszerzony 29 49% 18% 1 82% 1 

Chemia pisemna rozszerzony 24 38% 10% 1 92% 1 

Filozofia pisemna rozszerzony 3 73% 52% 1 88% 1 

Fizyka  pisemna rozszerzony 20 40% 100% 1 15% 1 

Geografia pisemna rozszerzony 56 44% 10% 1 68% 1 

Historia pisemna rozszerzony 19 60% 42% 1 86% 2 

Historia muzyki pisemna rozszerzony 1 36% 36% 1 36% 1 

Informatyka pisemna rozszerzony 2 31% 24% 1 38% 1 

Język angielski 
pisemna podstawowy 169 82% 32% 1 100% 6 

pisemna rozszerzony 101 65% 18% 1 100% 1 

Język francuski pisemna podstawowy 1 88% 88% 1 88% 1 

Język niemiecki 
pisemna podstawowy 6 77% 50% 1 100% 1 

pisemna rozszerzony 9 46% 18% 1 74% 1 

Język rosyjski pisemna podstawowy 4 78% 34% 1 96% 1 

Język polski 
pisemna podstawowy 181 65% 14% 1 100% 1 

pisemna rozszerzony 63 77% 48% 3 100% 4 

Matematyka 
pisemna podstawowy 181 61% 22% 1 98% 4 

pisemna rozszerzony 65 30% 4% 1 100% 2 

WOS pisemna rozszerzony 54 39% 10% 1 68% 1 

Tabela 32.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez uczniów LO im. Stefana Żeromskiego w 2015 roku. 
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Poniżej zamieszczono dane umożliwiające porównanie wyników z egzaminu 

maturalnego (części pisemnej) uzyskanych przez uczniów LO im. Stefana Żeromskiego  

w Żyrardowie ze średnią w powiecie żyrardowskim, województwie mazowieckim i kraju. 

Kolorem zielonym zaznaczone te wyniki liceum, które są równe bądź wyższe od pozostałych 

wskaźników.  

Przedmiot 

Średnie wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w 2015 roku (%) 

LO 
Powiat 

żyrardowski 

Województwo 

mazowieckie 
Kraj 

Przedmioty na poziomie podstawowym 

Język polski 65,3 57,3 65 54 

Matematyka 58,9 46 57 55 

Język angielski 81,9 71,2 78 77 

Język francuski 88 88 85 83 

Język niemiecki 73,1 66 76 72 

Język rosyjski 77,5 53,3 68 68 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym 

Język polski 77 65,1 63 54 

Matematyka 29,9 29,1 45 41 

Język angielski 63,8 59,1 66 63 

Język niemiecki 46,7 45,1 64 63 

Biologia 48,5 32 44 43 

Chemia 37,8 35,5 53 52 

Fizyka 40,4 40,4 46 44 

Filozofia 72,7 72,7 brak danych brak danych 

Geografia 43,6 35,3 45 41 

Historia 60,4 50,2 54 50 

Historia muzyki 36 36 brak danych brak danych 

Informatyka 31 31 50 46 

WOS 38,6 30,8 29 26 

Tabela 33. Porównanie wyników z matury pisemnej w 2015 roku. 
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Rozkład wyników uczniowskich z egzaminu maturalnego na skali staninowej 

Przedmiot: język polski     

 
Przedmiot: język polski     

Poziom: podstawowy   

 
Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 34 2 1% 

 

1 najniższy 0 - 3 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
35 - 46 13 7% 

 

2 
bardzo 

niski 
4 - 33 0 0% 

3 niski 47 - 54 18 10% 

 

3 niski 34 - 45 0 0% 

4 
niżej 

średni 
55 - 63 46 25% 

 

4 
niżej 

średni 
46 - 55 9 14% 

5 średni 64 - 70 36 20% 

 

5 średni 56 - 65 6 10% 

6 
wyżej 

średni 
71 - 76 20 11% 

 

6 
wyżej 

średni 
66 - 78 17 27% 

7 wysoki 77 - 83 30 17% 

 

7 wysoki 79 - 88 18 29% 

8 
bardzo 

wysoki 
84 - 90 12 7% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
89 - 93 4 6% 

9 najwyższy 91 - 100 4 2% 

 

9 najwyższy 94 - 100 9 14% 

Razem 181 100% 

 

Razem 63 100% 

Tabela 34. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – język polski. 

Przedmiot: matematyka     

 
Przedmiot: matematyka     

Poziom: podstawowy   

 
Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 10 0 0% 

 

1 najniższy 0 - 6 2 3% 

2 
bardzo 

niski 
 11 - 18 0 0% 

 

2 
bardzo 

niski 
 7 - 12 12 18% 

3 niski 19 - 30 5 3% 

 

3 niski 13 - 20 11 17% 

4 
niżej 

średni 
31 - 42 38 21% 

 

4 
niżej 

średni 
21 - 30 15 23% 

5 średni 43 - 60 57 31% 

 

5 średni 31 - 44 13 20% 

6 
wyżej 

średni 
61 - 78 38 21% 

 

6 
wyżej 

średni 
45 - 58 8 12% 

7 wysoki 79 - 90 24 13% 

 

7 wysoki 59 - 72 0 0% 

8 
bardzo 

wysoki 
91 - 96 15 8% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
73 - 86 2 3% 

9 najwyższy 97 - 100 4 2% 

 

9 najwyższy 87 - 100 2 3% 

Razem 181 100% 

 

Razem 65 100% 

Tabela 35. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – matematyka. 

Przedmiot: język angielski 

 
Przedmiot: język angielski   

Poziom: podstawowy 

 
Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 28 0 0% 

 

1 najniższy 0 - 22 1 1% 

2 
bardzo 

niski 
29 - 44 2 1% 

 

2 
bardzo 

niski 
23 - 32 8 8% 

3 niski 45 - 60 17 10% 

 

3 niski 33 - 44 11 11% 
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4 
niżej 

średni 
61 - 76 35 21% 

 

4 
niżej 

średni 
45 - 56 18 18% 

5 średni 77 - 88 48 28% 

 

5 średni 57 - 70 20 20% 

6 
wyżej 

średni 
89 - 94 30 18% 

 

6 
wyżej 

średni 
71 - 80 17 17% 

7 wysoki 95 - 96 14 8% 

 

7 wysoki 81 - 88 13 13% 

8 
bardzo 

wysoki 
97 - 98  17 10% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
89 - 94  10 10% 

9 najwyższy 99 - 100 6 4% 

 

9 najwyższy 95 - 100 3 3% 

Razem 169 100% 

 

Razem 101 100% 

Tabela 36. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – język angielski. 

Przedmiot: język niemiecki   

 
Przedmiot: język niemiecki   

Poziom: podstawowy   

 

Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 30 0 0% 

 

1 najniższy 0 - 20 2 22% 

2 
bardzo 

niski 
31 - 40 0 0% 

 

2 
bardzo 

niski 
21 - 30 1 11% 

3 niski 41 - 52 1 17% 

 

3 niski 31 - 42 1 11% 

4 
niżej 

średni 
53 - 66 2 33% 

 

4 
niżej 

średni 
43 - 56 1 11% 

5 średni 67 - 80 0 0% 

 

5 średni 57 - 70 3 33% 

6 
wyżej 

średni 
81 - 90 1 17% 

 

6 
wyżej 

średni 
71 - 80 1 11% 

7 wysoki 91 - 94 1 17% 

 

7 wysoki 81 - 88 0 0% 

8 
bardzo 

wysoki 
95 - 98 0 0% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
89 - 94 0 0% 

9 najwyższy 99 - 100 1 17% 

 

9 najwyższy 95 - 100 0 0% 

Razem 6 100% 

 

Razem 9 100% 

Tabela 37. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – język niemiecki. 

Przedmiot: język francuski   

 
Przedmiot: język rosyjski   

Poziom: podstawowy   

 
Poziom: podstawowy   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 44 0 0% 

 

1 najniższy 0 - 24 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
45 - 58 0 0% 

 

2 
bardzo 

niski 
25 - 34 1 25% 

3 niski 59 - 72 0 0% 

 

3 niski 35 - 48 0 0% 

4 
niżej 

średni 
73 - 84 0 0% 

 

4 
niżej 

średni 
49 - 60 0 0% 

5 średni 85 - 92 1 100% 

 

5 średni 61 - 76 0 0% 

6 
wyżej 

średni 
93 - 96 0 0% 

 

6 
wyżej 

średni 
77 - 88 1 25% 

7 wysoki 97 - 98 0 0% 

 

7 wysoki 89 - 94 1 25% 

8 
bardzo 

wysoki 99 -100 
0 0% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
95 - 98 1 25% 

9 najwyższy 0 0% 

 

9 najwyższy 99 - 100 0 0% 

Razem 1 100% 

 

Razem 4 100% 

Tabela 38. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – język francuski i rosyjski. 
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Przedmiot: biologia     

 
Przedmiot: chemia     

Poziom: rozszerzony   

 

Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy  0 - 5 0 0% 

 

1 najniższy  0 - 7 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
 6 - 10 0 0% 

 

2 
bardzo 

niski 
 8 - 13 1 4% 

3 niski  11 - 18 1 3% 

 

3 niski 14 - 23 11 46% 

4 
niżej 

średni 
19 - 32 5 17% 

 

4 
niżej 

średni 
24 - 40 3 13% 

5 średni 33 - 48 9 31% 

 

5 średni 41 - 62 4 17% 

6 
wyżej 

średni 
49 - 63 8 28% 

 

6 
wyżej 

średni 
63 - 77 3 13% 

7 wysoki 64 - 75 4 14% 

 

7 wysoki 78 - 87 1 4% 

8 
bardzo 

wysoki 
76 - 85 2 7% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
88 - 93 1 4% 

9 najwyższy 86 - 100 0 0% 

 

9 najwyższy 94 - 100 0 0% 

Razem 29 100% 

 

Razem 24 100% 

Tabela 39. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – biologia i chemia. 

Przedmiot: filozofia     

 
Przedmiot: fizyka      

Poziom: rozszerzony   

 

Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 -14 0 0% 

 

1 najniższy  0 - 12 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
15 - 30 0 0% 

 

2 
bardzo 

niski 
13 - 18 4 20% 

3 niski 31 - 44  0 0% 

 

3 niski 19 - 25 3 15% 

4 
niżej 

średni 
45 - 56 1 33% 

 

4 
niżej 

średni 
26 - 35 3 15% 

5 średni 57 - 66 0 0% 

 

5 średni 36 - 47 3 15% 

6 
wyżej 

średni 
67 - 76 0 0% 

 

6 
wyżej 

średni 
48 - 58 4 20% 

7 wysoki 

77 - 100 2 67% 
 

7 wysoki 59 - 70 1 5% 

8 
bardzo 

wysoki 

 

8 
bardzo 

wysoki 
71 - 83 1 5% 

9 najwyższy 

 

9 najwyższy 84 - 100 1 5% 

Razem 3 100% 

 

Razem 20 100% 

Tabela 40. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – filozofia i fizyka. 

Przedmiot: geografia     

 
Przedmiot: historia     

Poziom: rozszerzony   

 
Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 
 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 10 1 2% 

 

1 najniższy 0 - 14 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
 11 - 17 1 2% 

 

2 
bardzo 

niski 
15- 24 0 0% 

3 niski 18 - 23 3 5% 

 

3 niski 25 - 32 0 0% 

4 
niżej 

średni 
24 - 33 7 13% 

 

4 
niżej 

średni 
33 - 42 2 11% 

5 średni 34 - 43 15 27% 

 

5 średni 43 - 54 9 47% 
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6 
wyżej 

średni 
44 - 55 17 30% 

 

6 
wyżej 

średni 
55 - 64 1 5% 

7 wysoki 56 - 65 11 20% 

 

7 wysoki 65 - 72 2 11% 

8 
bardzo 

wysoki 
66 - 77 1 2% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
73 - 82 3 16% 

9 najwyższy 78 - 100 0 0% 

 

9 najwyższy 83 - 100 2 11% 

Razem 56 100% 

 

Razem 19 100% 

Tabela 41. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – geografia i historia. 

Przedmiot: historia muzyki   

 
Przedmiot: informatyka     

Poziom: rozszerzony   

 
Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

 

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy  0 - 10 0 0% 

 

1 najniższy 0 - 10 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
19-lis 0 0% 

 

2 
bardzo 

niski 
 11 - 20 0 0% 

3 niski 20 - 35 0 0% 

 

3 niski 21 - 28 1 50% 

4 
niżej 

średni 
36 - 54 1 100% 

 

4 
niżej 

średni 
29 - 36 0 0% 

5 średni 55 - 69 0 0% 

 

5 średni 37 - 48 1 50% 

6 
wyżej 

średni 
70 - 83 0 0% 

 

6 
wyżej 

średni 
49 - 60 0 0% 

7 wysoki 84 - 99 0 0% 

 

7 wysoki 61 - 74 0 0% 

8 
bardzo 

wysoki 100 
0 0% 

 

8 
bardzo 

wysoki 
75 - 88 0 0% 

9 najwyższy 0 0% 

 

9 najwyższy 89 - 100 0 0% 

Razem 1 100% 

 

Razem 2 100% 

Tabela 42. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – historia muzyki i informatyka. 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie   

Poziom: rozszerzony   

Stanin Nazwa 
Przedział 

procentowy 

Liczba 

uczniów 

% ogółu 

uczniów 

zdających 

1 najniższy 0 - 3 0 0% 

2 
bardzo 

niski 
  4 - 5 0 0% 

3 niski  6 - 8 0 0% 

4 
niżej 

średni 
 9 - 15 2 4% 

5 średni 16 - 25 16 30% 

6 
wyżej 

średni 
26 - 38 9 17% 

7 wysoki 39 - 53 18 33% 

8 
bardzo 

wysoki 
54 - 67 8 15% 

9 najwyższy 68 - 100 1 2% 

Razem 54 100% 

Tabela 43. Wyniki uczniowskie z egzaminu maturalnego na skali staninowej – wiedza o społeczeństwie. 
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IV. Ogólna ocena egzaminu maturalnego 

W roku szkolnym 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

ukończyło 182 uczniów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 181 osób, jedna osoba 

zdawała egzamin poza szkołą. Świadectwo dojrzałości odebrało 97,79% tegorocznych 

maturzystów. Uwarunkowania sukcesów wynikają z mocnych stron szkoły, należytego 

wykorzystywania zarówno potencjału nauczycieli, środków dydaktycznych, jak i mocnych 

stron uczniów. Proces nauczania w szkole jest systematyczny, właściwie zaprojektowany, 

uwzględnia wymagania podstawy programowej, w tym egzaminu maturalnego zdawanego 

według nowej formuły. Dobrym rozwiązaniem jest trening próbnej matury, który na stałe 

wpisany jest do kalendarza szkolnego. Przyczyny występujących niepowodzeń uczniów  

i szkoły, którym należy nadal przeciwdziałać to m.in.: niezadowalająca frekwencja uczniów 

na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych, brak systematyczności u wielu uczniów, 

nieprzemyślane wybory przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym, zmiany 

wyborów przedmiotów maturalnych w ostatecznym terminie (luty), co odbiera szansę na 

przygotowanie do egzaminu pod kierunkiem nauczyciela i niejednokrotnie następuje w czasie 

niedającym realnych szans na przygotowanie się do egzaminu. 

Do mocnych stron procesu nauczania w Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego, mających wpływ na wynik z egzaminu maturalnego należy zaliczyć:  

 systematyczne ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego  

i czytania tekstu ze zrozumieniem, 

 przeznaczanie jednej godziny tygodniowo w klasach maturalnych na powtórzenie 

treści programowych z zakresu języka polskiego opanowanych w klasach I-III oraz 

przygotowywanie uczniów do ustnego egzaminu maturalnego, 

 wspieranie uczniów w ramach zajęć art. 42 KN, współpraca z pedagogiem  

i psychologiem szkolnym, 

 podział uczniów na lekcjach języka angielskiego na grupy międzyoddziałowe,  

 praca z arkuszami maturalnymi, przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych 

w oparciu o materiały z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

 organizowanie dla uczniów zajęć fakultatywnych, 

 bogata baza materiałów dydaktycznych, w tym materiałów do ćwiczeń  

w rozwiązywaniu zadań typu maturalnego, 

 efektywne działania na rzecz podniesienia frekwencji na zajęciach, w tym na zajęciach 

fakultatywnych. 
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Słabe strony procesu nauczania w Liceum Ogólnokształcący im. Stefana Żeromskiego 

w Żyrardowie: 

 brak możliwość utworzenia grupy z osób zdających egzamin z języka obcego 

nowożytnego (innego niż angielski) na poziomie rozszerzonym, co utrudnia pracę, 

gdyż typy zadań w arkuszu podstawowym i rozszerzonym mocno się różnią, 

 brak możliwość zwiększenia do dwóch godzin tygodniowo liczby dodatkowych zajęć 

z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, 

 zapotrzebowanie na doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, którego dostępność 

na lekcjach zwiększałaby szanse uczniów na właściwe rozumienie omawianych 

zjawisk i procesów. 

W znakomitej większości absolwenci uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki, jakich 

można było się spodziewać na podstawie oceny ich pracy szkolnej i są zbieżne z ocenami 

końcoworocznymi. Ocena szkolna (zgodnie z PZO) jest wypadkową wielu elementów pracy 

przedmiotowej i odstępstwa, które dają się zaobserwować dotyczą wyników uczniów  

w klasach, w których niejednokrotnie podwyższenie oceny bywa stosowane jako czynnik 

motywujący uczniów o niższych możliwościach do dalszej wytężonej pracy. 

W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym w nowej 

formule w roku szkolnym 2014/2015, w LO im. Stefana Żeromskiego podjęto następujące 

kroki: 

 praca uwzględniała wnioski i zalecenia sformułowane we wrześniu 2014 r. – analiza 

wyników egzaminu maturalnego 2013/2014, 

 realizacja zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo z: fizyki, chemii, geografii, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

języka angielskiego (plan lekcji pozwalał trzecioklasistom na uczestniczenie  

w zajęciach z wybranych przedmiotów), 

 przydzielenie dodatkowej godziny zajęć z języka polskiego z przeznaczeniem  

na przygotowanie do egzaminu maturalnego w nowej formule w klasach maturalnych,  

w których nie był on realizowany na poziomie rozszerzonym, 

 bieżąca kontrola frekwencji na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych, 

 umożliwienie każdemu uczniowi skorzystania z indywidualnych konsultacji  

ze wszystkich przedmiotów (w ramach art. 42 KN), które zostały umieszczone  

w tygodniowym planie pracy szkoły, 

 uczestnictwo uczniów klas drugich w projekcie sprawdzającym poziom wiedzy  

z matematyki i języka polskiego „Połowa drogi”, 
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 uczestnictwo uczniów w konkursach matematycznych, Mini Akademii Matematyki 

oraz wykładach akademickich na Politechnice Warszawskiej, 

 przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na 

poziomie podstawowym oraz z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, 

przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, poza tą próbą uczniowie 

pod kierunkiem nauczycieli pracowali z arkuszami przygotowanymi przez Oficynę 

OPERON. 

W ramach poprawy wyników egzaminów maturalnych w kolejnych latach, 

zaplanowano następujące działania na rok szkolny 2015/2016: 

 realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodnie z podstawą programową  

i zaplanowaną siatką godzin, 

 przeznaczenie dodatkowej godzin zajęć z języka polskiego w każdej klasie maturalnej, 

która nie realizuje go na poziomie rozszerzonym w celu przygotowania uczniów  

do ustnego egzaminu maturalnego, 

 ze względu na brak możliwości realizacji zajęć fakultatywnych z przedmiotów 

maturalnych na poziomie rozszerzonym z: fizyki, chemii, geografii, biologii, historii  

i wiedzy o społeczeństwie, zorganizowanie dla uczniów konsultacji prowadzonych 

przez nauczycieli wymienionych przedmiotów według harmonogramu zgłoszonego  

do dyrektora LO. 

 realizacja zajęć fakultatywnych z matematyki w liczbie 6 godzin – 4 godziny  

na poziomie podstawowym i 2 godziny na poziomie rozszerzonym, 

 bieżąca kontrola frekwencji na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych, 

 umożliwienie każdemu uczniowi skorzystania z indywidualnych konsultacji  

ze wszystkich przedmiotów (w ramach art. 42 KN), które zostaną umieszczone  

w tygodniowym planie pracy szkoły, 

 przeprowadzenie dla uczniów klas drugich testu sprawdzającego poziom wiedzy  

z matematyki i języka polskiego, 

 przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych  

na poziomie podstawowym, przygotowanego przez Oficynę OPERON  

i Wydawnictwo Nowa Era, 

 umożliwienie uczniom uczestnictwa w wszelkiego rodzaju konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych oraz wykładach akademickich na Politechnice Warszawskiej, 
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 uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach dotyczących egzaminu maturalnego oraz 

konferencjach i warsztatach przedmiotowych, które mają przyczynić się do 

podniesienia jakości pracy szkoły. 

 

 

Przygotowano na podstawie: 

1. Materiałów przygotowanych przez dyrektorów gminnych szkół, dotyczących wyników osiągniętych 

przez uczniów podczas sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w 2015 roku. 

2. Sprawozdań ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego 

przeprowadzonych w 2015 r., przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  

w Warszawie oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

3. Informacji dla organu prowadzącego dotyczących wyników sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego przeprowadzonych w 2015 r., otrzymanych  

z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 

 

Opracowała: Kinga Salska 
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