ANALIZA WYNIKÓW
EGZAMINU MATURALNEGO

ROK SZKOLNY 2019 /2020

W roku szkolnym 2019/2020

do egzaminu maturalnego
przystąpiło 13 uczniów klasy III LO

ZDAWALNOŚĆ: 100%
Drugi wynik w powiecie.
13-te miejsce wśród najlepszych liceów województwa
świętokrzyskiego.

Zdawalność egzaminu maturalnego

LO w ZSO im.
E. SZYLKI
w OŻAROWIE

POWIAT
OPATOWSKI

WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

KRAJ

100%

81%

73,4%

74 %

ZDAWALNOŚĆ
EGZAMINY PISEMNE Z PRZEDMIOTÓW
OBOWIĄZKOWYCH
LO w ZSO im.
E. SZYLKI
w OŻAROWIE

POWIAT
OPATOWSKI

WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

KRAJ

j. polski

100 %

88 %

89 %

92 %

matematyka

100 %

94 %

81 %

79 %

j. angielski

100 %

93 %

73%

92%

100 %

90 %

86 %

100 %

82 %

84 %

PRZEDMIOT

j. niemiecki
j. rosyjski

100 %
100 %

ŚEDNIE WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH
Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH (PP)

PRZEDMIOT

Średni wynik
w procentach

Język polski

51,10 %

Matematyka

87,69 %

Język angielski

85,27 %

Język niemiecki

92 %

Język rosyjski

86 %

WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH
Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH (PR)
Liczba zdających

Średni wynik
w procentach

J. polski

5

49,5 %

J. angielski

8

66,75 %

Matematyka

5

26,4 %

Geografia

5

19,33 %

Biologia

4

52,92 %

Chemia

1

85 %

Język niemiecki

1

80 %

Język rosyjski

1

50 %

PRZEDMIOT

PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW
Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH
PISEMNYCH
(PP)
PRZEDMIOT

LO w ZSO
im.
E. SZYLKI
w
OŻAROWIE

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

Język polski

51,1 %

46,20 %

48 %

52 %

Matematyka

67,69 %

60 %

53 %

52 %

Język
angielski

85,27 %

70,08 %

68 %

71 %

Język
rosyjski

86 %

80 %

58 %

60 %

92 %

90 %

56 %

55 %

Język
niemiecki

PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW
Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH (PR)
LO w ZSO
im.
PRZEDMIOT E. SZYLKI
w
OŻAROWIE

POWIAT
OPATOWSKI

Województwo

Kraj

Biologia

52,92%

33,76%

48,00%

43%

Chemia

85%

40,83%

41%

38%

Geografia

19,33%

29,27%

19%

21%

J. angielski

66,77%

59,39%

51%

56%

J. polski

49,5%

45,26%

53%

57%

Matematyka

26,4%

34,07%

31%

34%

Język
niemiecki

80%

brak

55%

56%

Język
rosyjski

50%

brak

64%

67%

NAJWYŻSZE WYNIKI Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
w LO w ZSO im. E Szylki w Ożarowie

POZIOM PODSTAWOWY
język polski:
język angielski:
matematyka:
język rosyjski:
język niemiecki:

77%
100%
96%
86%
92%

POZIOM ROZSZERZONY
biologia:
83%
chemia:
85%
geografia:
32%
język angielski:
94%
język polski:
60%
matematyka
52%
język niemiecki
80%
język rosyjski
50%

ANALIZA KONTEKSTOWA
ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH
(przedmioty obowiązkowe)

DOSTOSOWANIA
Ośmiu uczniów posiadało opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Wynik
w punktach

Wynik
w procentach

Dostosowania (8)

37,38 p.

53,38%

Bez dostosowań (5)

33,2 p.

47,4 %

Dostosowania (6)

41,67 p.

81,3%

Bez dostosowań (5)

43,8 p.

87,6 %

Język niemiecki

Dostosowania (1)

46,92 p.

92%

Język rosyjski

Dostosowania (1)

43 p.

86%

Dostosowania (8)

36,12 p.

72,25 %

Bez dostosowań (5)

30,2 p.

60,4 %

Przedmiot

Język polski

Język angielski

Matematyka

Dostosowania

ANALIZA KONTEKSTOWA
ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH
(przedmioty obowiązkowe)

PŁEĆ

Przedmiot

Średni wynik
w punktach

Średni wynik
w procentach

38 p.

54,134 %

chłopcy (5)

32,2 p.

37 %

dziewczęta (8)

34,75 p.

69,5 %

chłopcy (5)

32,4 p.

64,8 %

dziewczęta (7)

40,43 p.

80,86 %

chłopcy (4)

46,5 p.

90 %

Płeć
dziewczęta (8)

Język polski

Matematyka

Język angielski

ANALIZA KONTEKSTOWA
ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH
(przedmioty obowiązkowe)

DOJEŻDŻAJĄCY / MIEJSCOWI

Przedmiot

Średni wynik
w punktach

Średni wynik
w procentach

dojeżdżający (7)

39,71 p.

56,71 %

miejscowi (6)

31,17 p.

44,5 %

dojeżdżający (7)

35,14 p.

70,28 %

miejscowi (6)

32,33 p.

64,67 %

dojeżdżający (6)

44,83 p.

89,67 %

40 p.

77,6 %

Dojeżdżający /
Miejscowi

Język polski

Matematyka

Język angielski
miejscowi (5)

WNIOSKI
I REKOMENDACJE
DO DALSZEJ PRACY

Język polski
Wnioski:





Uczniowie mają problemy z pracą z tekstem popularnonaukowym i publicystycznym.
Opanowali umiejętność redagowania rozprawki problemowej.
Redagowanie streszczenia tekstu popularnonaukowego zgodnie z kryteriami nadal
wymaga doskonalenia.

Rekomendacje:
• Należy doskonalić umiejętność pracy z tekstem popularnonaukowym i
publicystycznym.
• Należy doskonalić umiejętność analizy tekstów argumentacyjnych polegającej na
wyróżnianiu argumentów, kluczowych pojęć, stwierdzeń oraz dokonywanie ich
logicznego streszczenia.
• W dalszym ciągu należy egzekwować znajomość treści lektur obowiązkowych z
gimnazjum i liceum.
• Nadal należy pracować nad umiejętnością tworzenia dłuższego tekstu pisanego
(rozprawka problemowa oraz analiza i interpretacja tekstu lirycznego) przypominając
o dbałości o poprawność językową i zapis zgodny z zasadami ortografii i interpunkcji.

Matematyka
• zwiększyć liczbę zadań dotyczących użycia i tworzenia strategii oraz
prowadzenia rozumowania i argumentowania,
• rozwiązywać więcej zadań „na dowodzenie”,
• wdrażać uczniów do systematycznej pracy z arkuszami egzaminacyjnymi i
informatorem maturalnym,
• mobilizować uczniów do większej pracy samodzielnej w domu,
• zachęcać uczniów do systematycznego uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych i konsultacjach,
• monitorować na bieżąco nieobecności uczniów w klasie maturalnej,
• często odwoływać się do tablic matematycznych, wymagać umiejętności
odnajdywania konkretnych wzorów i własności w tablicach
matematycznych,
• nakłaniać uczniów do podejmowania próby rozwiązania każdego zadania
otwartego,
• wykorzystywać doświadczenie nauczyciela jako egzaminatora
maturalnego.

Język angielski
POZIOM PODSTAWOWY:
Dla uczniów arkusz okazał się łatwy, uczniowie opanowali wszystkie umiejętności określone w
podstawie programowej na wysokim poziomie. Łatwość arkusza: 0,85.
REKOMENDACJE:

Ciągle należy ćwiczyć poprawne wykorzystanie środków językowych typu „wybór wielokrotny”,
ćwiczyć znajomość czasów (zwłaszcza czasy Perfect) oraz znaczenie czasowników frazowych.


POZIOM ROZSZERZONY:
Dla uczniów arkusz okazał się umiarkowanie trudny. Łatwość arkusza: 0,67.
Uczniowie opanowali na odpowiednim poziomie (wg współczynnika łatwości arkusza) następujące
umiejętności: tworzenie wypowiedzi pisemnej na PR, odbiór tekstu wysłuchanego, rozumienie tekstu
czytanego, umiejętności związane ze znajomością środków językowych (gramatyki) na poziomie B2.
REKOMENDACJE:

Należy zwiększyć ilość ćwiczeń dotyczących logicznego uzupełniania tekstu odpowiednimi
strukturami gramatycznymi (m.in. czasowniki gerund / infinitive, czasowniki modalne, spójniki
tekstu i inne).

Nadal rozwijać umiejętność tworzenia poprawnych gramatycznie i logicznie zdań na poziomie B2,
m.in. strona bierna, perfect modals, okrasy warunkowe mieszane i inne.

Biologia
REKOMENDACJE:
- integrowanie wiedzy z różnych działów biologii, ich rozumienie i logiczne
łączenie w ścisłą odpowiedź na postawione pytanie,
- wyjaśnianie związków przyczynowo – skutkowych uwzględniając opis
mechanizmów prowadzących od przyczyny do skutku opisywanego
procesu
- rozwiązywanie zadań z zakresu metodyki badań biologicznych. Zwrócenie
uwagi na to, że wniosek powinien odpowiadać na pytanie badawcze i
odnosić się do konkretnego doświadczenia przedstawionego w zadaniu,
nie może być jego opisem, ani odczytem jego wyników,
- wyćwiczenie u uczniów umiejętność udzielania takich odpowiedzi, które są
ściśle związane z treścią polecenia a nie są jedynie definicją zagadnienia
- praca z materiałami źródłowymi w celu wyćwiczenia umiejętności
dokładnej analizy informacji zawartych w treści i materiałach
ilustracyjnych i ich interpretacji
- uświadomienie uczniom roli samokształcenia, powtarzania wiedzy i
ćwiczenia umiejętności.

Chemia
REKOMENDACJE:
1. Nakłaniać uczniów do częstego wykonywania ćwiczeń w zakresie
odczytywania i analizowania informacji z tabel, schematów,
rysunków oraz wykresów.
2. Zwiększyć ilość ćwiczeń w zakresie poznawania praw i pojęć
chemicznych oraz posługiwania się terminologią i symboliką
chemiczną.
3. Kształtować umiejętność dotyczącą dokładnego planowania
eksperymentów, podawania obserwacji i wniosków.
4. Wdrażać uczniów do czytania ze zrozumieniem poleceń oraz
informacji wprowadzających do zadań.
5. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy z arkuszami
egzaminacyjnymi.

Geografia
REKOMENDACJE:
 Nakłaniać uczniów do czytania ze zrozumieniem tekstów i
wyciągania wniosków na ich podstawie.
 Systematyczne powtarzać podstawowe treści nauczania.
 Rozwiązywa typowe zadania egzaminacyjne.
 W klasie III, przed egzaminem przeznaczyć możliwie dużą ilość
jednostek lekcyjnych na utrwalenie podstawowych wiadomości i
umiejętności.
 Ćwiczyć pracę z mapą.
 W każdym sprawdzianie umieszczać zadania typowe dla arkuszy
egzaminacyjnych.
 W klasie III w każdym sprawdzianie i kartkówce umieszczać
zadania obejmujące wszystkie umiejętności ujęte w podstawie
programowej.

Język niemiecki:
REKOMENDACJE:
 Należy nadal ćwiczyć podstawowe sprawności językowe:
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz reakcje językowe.
 Należy zwrócić więcej uwagi na zadania z przeczeniami i
dopełnieniami, które wpływają na właściwe zrozumienie treści
mówionych usłyszanych i czytanych.

Język rosyjski:
REKOMENDACJE:
 stosować więcej ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia
tekstów słuchanych (znajdowanie w tekście informacji, określanie
kontekstu wypowiedzi, określanie głównej myśli tekstu i intencji
nadawcy tekstu);
 utrwalać słownictwo i struktury gramatyczne w celu pełniejszego
i dokładniejszego odbioru tekstu słuchanego i pisanego;
 nadal ćwiczyć umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnej,
poprawnej pod względem gramatycznym i ortograficznym;
 stosować więcej ćwiczeń rozwijających środki językowe
(leksykalne, gramatyczne, ortograficzne);

