
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
Zadanie 1. (0–6) 
Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 
w zadaniach 1.1.–1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo 
C. Zadania 1.1.–1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.–1.6. do drugiego. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 1.1. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Odp. L W Z L W Z 
A. 33,94% 34,46% 36,05% 0,47 0,43 0,42 
B. 18,71% 21,98% 22,26%  
C. 47,30% 43,48% 41,64% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,05% 0,08% 0,04% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. W zadaniu należało wskazać, w którym miesiącu dziewczyna zamierza 
podjąć pracę wakacyjną. Prawidłową odpowiedzią, wynikającą z dialogu, był miesiąc sierpień 
(August). Odpowiedź tą wybrała niespełna połowa zdających. Około 35% zdających wybrało 
błędną odpowiedź A. (miesiąc czerwiec – June), który odnosił się do czasu wyjazdu 
dziewczyny na obóz wakacyjny. Pozostali zdający wybrali błędną odpowiedź B.  
– miesiąc lipiec (July), który był związany z pierwotnymi planami dziewczyny wyjazdu 
na letni obóz. 
 

Zad. 1.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 57,90% 55,39% 54,58% 0,58 0,55 0,55 
B. 8,06% 9,40% 8,07%  
C. 33,99% 35,14% 37,27% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,05% 0,08 0,08% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Uczniowie musieli określić, co Mike będzie robił tego lata.  
Prawie połowa zdających nie potrafiła wskazać poprawnej odpowiedzi A., która odnosiła się 
do informacji, że Mike chce pójść do pracy. Około 35% zdających nie zrozumiało, że Mike 
chciałby pojechać do Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku (next year) i wybrała 
nieprawidłową odpowiedź C. Blisko 10% zdających nie zrozumiało, w jaki sposób Mike 
zamierza spędzać wakacje i wybrało niepoprawną odpowiedź B.   
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 1.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Odp. L W Z L W Z 
A. 9,55% 8,94% 9,20% 0,79 0,77 0,76 
B. 79,15% 77,36% 76,33%  
C. 11,25% 13,59% 14,45% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,05% 0,11% 0,02% 

Zadanie okazało się dla zdających
łatwe łatwe łatwe

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.2) Uczeń określa główną myśl tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie łatwe. Zdający bez większych problemów zrozumieli, że w dialogu chłopak 
i dziewczyna rozmawiają o planach wakacyjnych. Takiej odpowiedzi udzieliło prawie  80% 
uczniów. Około 10% zdających nieprawidłowo zrozumiało główną myśl tekstu, wskazując 
odpowiedź B., która dotyczyła najlepszych wakacyjnych ofert pracy dla młodych. Niespełna 
10% zdających uznała, że dialog głównie dotyczył ulubionych czynności bohaterów, które 
wykonują w wolnym czasie. Ta grupa zdających wybrała błędną odwiedź A. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 

 
 

Zad. 1.4. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Odp. L W Z L W Z 
A. 15,79% 17,25% 17,80% 0,48 0,44 0,44 
B. 48,35% 44,36% 44,42%  
C. 35,77% 38,25% 37,68% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,09% 0,15% 0,10% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Około 45% zdających udzieliło prawidłowej odpowiedzi B., odnoszącej się 
do informacji, że bohaterka wypowiedzi Lucy mieszka w USA u goszczącej ją rodziny, 
a zatem nie musi ona wynajmować innego mieszkania lub przebywać w domu studenta. 
Niezrozumienie w wypowiedzi zdania z czasownikiem have to - musieć w formie przeczącej, 
wyrażającym brak konieczności (wynajmowania mieszkania lub pobytu w domu studenta) 
spowodowało, iż około 37% gimnazjalistów wybierało błędną odpowiedź A. (in a rented 
flat), a około16% błędną odpowiedź C.(in a student hostel). 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 1.5. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Odp. L W Z L W Z 
A. 9,94% 11,49% 11,27% 0,78 0,75 0,76 
B. 12,31% 13,63% 12,63%  
C. 77,65% 74,78% 76,00% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,09% 0,10% 0,10% 

Zadanie okazało się dla zdających
łatwe łatwe łatwe

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie łatwe. Około 75% zdających nie miało problemu ze wskazaniem prawidłowej 
odpowiedzi C. Odpowiedź ta związana jest z informacją, że bohaterka wypowiedzi Lucy nie 
czuje się szczęśliwa, ponieważ tęskni za rodziną z powodu nadchodzących świat Bożego 
Narodzenia. Około 15% zdających zrozumiało, że bohaterka Lucy nie jest zadowolona 
z pobytu w USA, gdyż nie ma przyjaciół i wybrało błędną odpowiedź B. Około 10% 
zdających uznało, wybierając błędną odpowiedź C., że Lucy nie czuje się szczęśliwa, 
ponieważ jest rozczarowana szkołą, do której chodzi. W swojej wypowiedzi Lucy wyraźnie 
stwierdza, że na szkolę narzekać nie może, ponieważ uczy się przedmiotów, które lubi, 
a nauczyciele są tolerancyjni oraz  że zaprzyjaźniła się z wieloma osobami. 
 

Zad. 1.6. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 56,38% 52,90% 53,66% 0,56 0,53 0,54 
B. 16,74% 20,54% 18,15%  
C. 26,65% 26,25% 28,52% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,23% 0,32% 0,27% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.4) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 60% zdających trafnie wskazało powód, dla którego  
bohaterka wypowiedzi Lucy zadzwoniła do programu z telefonicznym udziałem słuchaczy. 
Ta grupa zdających wybrała odpowiedź A., która wskazywała, że Lucy chciała zapytać 
innych słuchaczy o radę. Około 40% zdających nie zdołało prawidłowo określić intencji 
autora wypowiedzi wskazując albo na odpowiedź B., według której Lucy dzwoniła 
do programu, ażeby poskarżyć się na nauczycieli albo odpowiedź C. mówiącą, że Lucy 
chciała opisać rok szkolny w Ameryce. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 
Zadanie 2. (0–4) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat zakupów. Na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej 
zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 2.1. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 3,89% 4,84% 4,86% 0,58 0,56 0,56 
B. 58,10% 56,34% 56,36%  
C. 8,77% 8,27% 8,20% 
D. 23,52% 24,53% 24,74% 
E. 5,67% 5,92% 5,80% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,05% 0,11% 0,04% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne 
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Ponad połowa zdających nie miała trudności z wyborem 
prawidłowej odpowiedzi B. z zaimkiem zwrotnym myself – sam, samemu do wypowiedzi, 
w której chłopak mówi, że dla niego nie ma znaczenia, jakie ubrania nosi, więc mama kupuje 
mu koszulki, bluzy i dżinsy. Prawidłowa odpowiedź B. brzmiała: Nie kupuję sam ubrań. 
Ponad 40% zdających nie zrozumiało w wypowiedzi chłopca zwrotu: I don’t mind what I 
wear – Nie ma dla mnie znaczenia co noszę, które warunkowało wybór poprawnej 
odpowiedzi B.  
 

Zad. 2.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 14,86% 15,45% 14,92% 0,60 0,57 0,58 
B. 3,70% 3,41% 3,82%  
C. 7,50% 8,69% 9,62% 
D. 14,28% 14,87% 13,79% 
E. 59,56% 57,41% 57,75% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,09% 0,18% 0,10% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 60% zdających udzieliło prawidłowej odpowiedzi E., 
odnoszącej się do mankamentu robienia zakupów w Internecie z powodu opóźnionych dostaw 
zamówionego towaru. Wypowiedź, która zawierała określenia związane z czasem (late, on 
time) spowodowała, iż prawie 15% zdających  skojarzyło ją z brakiem czasu na robienie 
zakupów, o czym jest mowa w odpowiedzi D.  lub robieniem zakupów późnym wieczorem, 
o czym jest mowa w odpowiedzi A. (także około 15% zdających). 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 2.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 61,81% 58,22% 58,41% 0,62 0,58 0,58 
B. 9,14% 11,34% 11,16%  
C. 8,36% 7,37% 7,87% 
D. 8,72% 9,25% 9,60% 
E. 13,78% 13,65% 12,87% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,19% 0,17% 0,08% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 60% zdających prawidłowo zrozumiało, że czas 
pomiędzy godziną 20.00 i 22.00 to późny wieczór i wybrało odpowiedź A., w której mowa 
o chodzeniu na zakupy o tej porze. W wypowiedzi zdający mogli również usłyszeć, że 
mówiącemu chłopakowi czasami zdarza się kupować ubrania przez Internet. Informacja 
ta została niewłaściwie zrozumiana przez około 13% zdających, którzy wybrali  błędną 
odpowiedź E. sądząc, że jest w niej mowa o negatywnym aspekcie robienia zakupów przez 
Internet. 
 

Zad. 2.4. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 9,99% 10,03% 10,45% 0,63 0,60 0,60 
B. 14,35% 14,86% 14,29%  
C. 62,54% 60,86% 60,19% 
D. 7,64% 8,02% 8,07% 
E. 5,34% 6,07% 6,89% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,14% 0,17% 0,10% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Ponad 60% zdających zrozumiało, że w tym zadaniu osoba 
mówi, że nie stać jej na wszystkie rzeczy, które chciałaby kupić i prawidłowo wskazała 
na odpowiedź C. Ponieważ w wypowiedzi pojawiło się zdanie: I don’t buy my clothes then, 
około 15% zdających nieprawidłowo wybrało odpowiedź B., która zawierała bardzo podobne 
zdanie, a która odnosiła się do wypowiedzi 2.1. Jednak zdający, którzy wybrali odpowiedź B. 
nie zrozumieli, że wypowiadająca się osoba zazwyczaj nie kupuje ubrań (na wyprzedażach), 
ponieważ nie posiada na nie pieniędzy. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 
Zadanie 3. (0–3) 
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (3.1.–3.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A–D). 
Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu. 
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. 
 

 
 

Zad. 3.1. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 6,89% 7,30% 7,89% 0,71 0,68 0,67 
B. 71,21% 68,39% 67,08%  
C. 11,02% 11,35% 12,43% 
D. 10,83% 12,86% 12,54% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,05% 0,11% 0,06% 

Zadanie okazało się dla zdających

łatwe umiarkowanie 
trudne 

umiarkowanie 
trudne

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 
Komentarz 
Zadanie z przedziału umiarkowanie trudne i łatwe. Około 70% zdających zrozumiało 
fragment tekstu, w którym pojawiły się nazwiska słynnych gwiazd aktorskich i wybrało 
prawidłową odpowiedź B., odnoszącą się do znanych twarzy na ekranie. Dwie grupy 
zdających, liczących około 10% każda, wybrały błędne odpowiedzi C. i D., które 
odpowiednio dotyczyły sukcesu komercyjnego i fabuły filmu.  
 

Zad. 3.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 10,50% 11,80% 10,74% 0,69 0,65 0,66 
B. 9,19% 10,61% 10,93%  
C. 11,14% 12,71% 12,64% 
D. 69,03% 64,80% 65,60% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,14% 0,08% 0,08% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 65% zdających trafnie udzieliło poprawnej 
odpowiedzi D. związanej z fabułą filmu, gdyż ten fragment tekstu krótko opisywał tematykę  
i historię bohaterów. Pozostali zdający, w proporcjonalnych grupach liczących po około 10% 
każda, nie rozpoznali, że drugi akapit tekstu odnosi się do treści filmu i wybierali błędne 
odpowiedzi A., B. lub C. 
 

Zad. 3.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 57,95% 54,51% 54,89% 0,57 0,53 0,54 
B. 9,99% 10,47% 10,08%  
C. 19,36% 21,23% 20,97% 
D. 12,52% 13,66% 13,90% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,19% 0,13% 0,17% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.2) Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 55% zdających prawidłowo wybrało odpowiedź A. 
wskazując, że trzeci akapit tekstu odnosi się do najlepszych i najgorszych fragmentów filmu. 
Wskazania tego należało dokonać na podstawie przymiotników brillant, realistic, 
disappointed, the worst i funny, które opiniowały poszczególne elementy filmu  Około 20% 
zdających nieprawidłowo wybrało odpowiedź C. wskazując, że ostatni akapit tekstu dotyczy 
sukcesu komercyjnego filmu. Pozostali zdający wybierali błędne odpowiedzi D. lub B.  
 
Zadanie 4. (0–4) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 4.1.–4.4. litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 4.1. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 5,53% 6,37% 7,18% 0,57 0,53 0,54 
B. 9,85% 10,44% 10,62%  
C. 7,94% 9,21% 8,68% 
D. 57,04% 53,17% 54,37% 
E. 19,55% 20,67% 19,07% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,09% 0,14% 0,08% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 55% zdających  uzupełniając lukę 4.1. nie miało 
trudności z wybraniem poprawnego zdania (odpowiedź D.), które odnosiło się 
do pojawiających się od 1980 roku tajemniczych znaków na polach. Około 20% uczniów 
wybrało błędną w tym miejscu odpowiedź E. Prawdopodobnie niewłaściwie skojarzyli oni 
nazwisko rolnika z pierwszej linijki tekstu ze słowem farmers w odpowiedzi E. 
 

Zad. 4.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 67,46% 65,20% 65,45% 0,67 0,65 0,65 
B. 8,53% 8,76% 8,87%  
C. 7,59% 8,13% 7,82% 
D. 8,44% 10,50% 10,69% 
E. 7,78% 7,21% 7,03% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,19% 0,20% 0,15% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 35% gimnazjalistów nie potrafiło uzupełnić luki 4.2. 
prostym zdaniem zamieszczonym w odpowiedzi A.(Niektóre koła są także bardzo duże). 
Zdanie dotyczyło wielkości znaków i było ściśle związane ze zdaniem, które bezpośrednio 
następowało po nim w tekście (Największe mają …). Uczniowie, którzy nie poradzili sobie 
z tym zadaniem, prawie równomiernie wybierali wszystkie pozostałe odpowiedzi.  
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 4.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Odp. L W Z L W Z 
A. 10,30% 11,87% 11,35% 0,48 0,45 0,46 
B. 19,41% 20,73% 20,01%  
C. 9,99% 9,73% 10,37% 
D. 12,19% 12,22% 12,21% 
E. 47,98% 45,26% 45,92% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,14% 0,18% 0,15% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Trzecią lukę (4.3.) należało uzupełnić zdaniem E., które stanowiło kontrast 
do fragmentu wcześniej umieszczonego w tekście. Ponad połowa zdających nie potrafiła 
poprawnie wykonać tego zadania. Większość z nich (około 20%) wybrało niepoprawne 
zdanie B., sugerując się zapewne użyciem w nim zaimka they, który także pojawiał się                
w następnym zdaniu. Jednak oba zaimki odnosiły się do zupełnie innych rzeczowników 
osobowych w tekście: ten w zdaniu B. do artystów, ten w zdaniu następującym po luce 4.3. 
do rolników. 
 

Zad. 4.4. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Odp. L W Z L W Z 
A. 7,63% 7,04% 6,47% 0,42 0,39 0,41 
B. 42,30% 38,87% 41,12%  
C. 31,97% 31,56% 31,73% 
D. 9,70% 11,26% 9,95% 
E. 8,11% 11,04% 10,54% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,28% 0,24% 0,19% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne 

Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.6) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Z luką 4.4. tegoroczni gimnazjaliści mieli najwięcej kłopotów. Około 60% 
z nich nie potrafiło wskazać prawidłowej odpowiedzi B., będącej jej uzupełnieniem. Wydaje 
się to dość niezrozumiałe, gdyż zarówno w zdaniu B. jak i w zdaniu, które po nim następuje 
występuje ten sam zaimek osobowy they. Prawdopodobnie uczniowie mieli problem ze 
zrozumieniem fragmentu tekstu przed i po luce 4.4. i dlatego większość z nich nie potrafiła 
wskazać poprawnego uzupełnienia. Na brak zrozumienia tekstu wskazuje także fakt, iż ponad 
30% gimnazjalistów wskazało na błędne zdanie C. tylko dlatego, że zawierało ono wyraz 
artists znajdujący się także w zdaniu poprzedzającym lukę. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
Zadanie 5. (0–3) 
Przeczytaj informacje o trzech osobach (5.1.–5.3.) oraz cztery oferty turystyczne (A–D). 
Do każdej osoby dopasuj ofertę, która najbardziej by jej odpowiadała. 
Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby. 
Uwaga! Jedna oferta została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 5.1. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 8,06% 8,07% 9,16% 0,61 0,57 0,58 
B. 12,75% 14,28% 14,56%  
C. 61,42% 57,37% 58,35% 
D. 17,67% 20,14% 17,84% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,09% 0,14% 0,08% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 60% zdających właściwie dobrało ofertę C., związaną 
z grą w kręgle dla początkujących, do osoby Martina, który wspólnie z ojcem  chciałby grać 
w grę nie będącą sportem wodnym, odpowiednią dla ludzi w różnym wieku i nie powodującą 
wydatków na sprzęt sportowy. Około 18% zdających udzieliło nieprawidłowej odpowiedzi 
D., w której mowa jest o grze, ale dla osób, które stać na wydanie pieniędzy na sprzęt 
sportowy i w tej grze są już na pewnym poziomie zaawansowania. Około 14% zdających 
wybrało nieprawidłową odpowiedź B., która odnosiła się sportów wodnych, a 8% zdających 
wybrało błędną odpowiedź A., w której w ogóle nie było mowy o żadnej grze. 
 

5.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 22,22% 23,97% 23,12% 0,54 0,51 0,52 
B. 10,45% 11,17% 11,75%  
C. 13,31% 13,83% 13,14% 
D. 53,96% 50,81% 51,78% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,05% 0,21% 0,21% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Ponad połowa zdających trafnie wybrała odpowiedź D., 
w której mowa o ofercie gry sportowej dla osób w niej zaawansowanych i dysponujących 
pieniędzmi na sprzęt sportowy, do osoby Steve’a, który chciałby wrócić na korty, gdzie 
godzinami grywał w tenisa jako dziecko. Około 23% zdających nieprawidłowo wybrało dla 
Steve’a zajęcia niebędące grą (odpowiedź A.). 13% zdających wybrało błędną odpowiedź C., 
w której mowa o grze w kręgle dla początkujących, a ponad 10% zdających nieprawidłowo 
odpowiedziało, że odpowiednią ofertą dla Steve’a byłoby żeglarstwo i kajakarstwo 
(odpowiedź B.). 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 5.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) Współczynnik łatwości 

Odp. L W Z L W Z 
A. 23,77% 25,32% 24,14% 0,60 0,58 0,58 
B. 60,29% 58,22% 58,00%  
C. 8,44% 8,74% 8,78% 
D. 7,41% 7,50% 8,85% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 0,09% 0,22% 0,23% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne
umiarkowanie 

trudne 
umiarkowanie 

trudne
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi  
Wymagania szczegółowe 
3.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Komentarz 
Zadanie umiarkowanie trudne. Około 60% zdających prawidłowo dobrało odpowiedź B. 
związaną ze sportami wodnymi do osoby Briana, który w przeszłości uprawiał sztuki walki, 
ale teraz chciałby spróbować sportów na wodzie. Około 24% zdających wybrało błędną 
odpowiedź A., w której mowa o pływaniu relaksacyjnym lub Jacuzzi. Pozostali zdający, nie 
rozumiejąc dokładnie tekstu, przypadkowo dobrali do Briana grę w kręgle (odpowiedź C.) lub 
grę w tenisa (odpowiedź D.). 
 
Zadanie 6. (0–5) 
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki 
w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna 
poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 
Uwaga!  Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
Zad. 6.1. 

Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 43,51% 45,44% 44,15% 0,51 0,48 0,47 
1 pkt 50,54% 48,20% 47,32% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 5,95% 6,36% 8,53% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne trudne trudne 

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie z pogranicza zdania umiarkowanie trudnego i trudnego. Około 50% zdających 
potrafiło umieścić czasownik buy - kupić we właściwym miejscu w tekście i prawidłowo 
odmienić go w czasie przeszłym. Około 44% zdający nie wiedziało, że należy zastosować 
wyżej wspomniany czasownik w czasie przeszłym lub w ogóle nie wskazało poprawnie 
miejsca, w którym ten czasownik powinien się znaleźć . Około 7% zdających opuściło                
to zadanie. 
 

Zad. 6.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 57,95% 59,59% 59,00% 0,34 0,33 0,31 
1 pkt 34,79% 33,27% 31,34% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 7,27% 7,14% 9,66% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Prawie 68% zdających nie potrafiło w podanym kontekście prawidłowo 
zastosować stopnia wyższego przymiotnika wielosylabowego comfortable. Wielu 
gimnazjalistów ograniczyło się do przepisania wyrazu z ramki, nie zważając na konieczność 
jego przekształcenia. Około 8% zdających w ogóle nie podjęło próby rozwiązania tego 
zadania. Zadanie zostało prawidłowo rozwiązane przez około 33% zdających. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 6.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 50,63% 56,28% 51,30% 0,39 0,35 0,36 
1 pkt 40,23% 35,17% 36,78% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 9,14% 8,55% 11,91% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Ponad 60% zdających nie wiedziała, jak w podanym kontekście zastosować 
liczebnik porządkowy second – drugi. Podobnie jak w innych przykładach zadania 6., wielu 
gimnazjalistów przepisywało liczebnik z tabeli bez zmieniania jego formy. Około 10% 
zdających nie podjęło próby rozwiązania tego zadania. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło, 
w zależności od województwa, od około 35% do 40% uczniów.  
 

Zad. 6.4. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 52,29% 57,47% 52,37% 0,38 0,33 0,35 
1 pkt 38,38% 33,40% 35,36% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 9,33% 9,13% 12,27% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Ponad 60% zdających nie wiedziała, jak utworzyć zaimek us – nas, będący 
dopełnieniem czasownika, od zaimka osobowego we – my. Część uczniów przepisywała 
podany zaimek we w niezmienionej formie. Około 10% zdających nie pojęło próby 
rozwiązania tego zadania. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło około 35% zdających.  
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 6.5. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 61,84% 68,26% 62,59% 0,28 0,22 0,24 
1 pkt 27,94% 22,40% 24,40% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 10,22% 9,34% 13,02% 

Zadanie okazało się dla zdających
trudne trudne trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie trudne. Zadanie 6.5. okazało się najtrudniejsze w całym zadaniu 6. Ponad 70% 
zdających nie potrafiło utworzyć przysłówka finally – w końcu od przymiotnika final – 
końcowy poprzez zastosowanie prostej reguły polegającej na dodaniu końcówki –ly 
do przymiotnika. Wielu gimnazjalistów nie rozpoznało też właściwego miejsca w tekście, 
w którym przysłówek powinien zostać umieszczony. Około 11% zdających opuściło to 
zadanie. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło około 24% zdających. 
 
Zadanie 7. (0–5) 
Uzupełnij zdania 7.1.–7.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej 
formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest 
to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne 
zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. 
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając 
w to wyrazy już podane. 
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony – kwiecień 2012 

Analiza poziomu umiejętności uczniów na podstawie zadań egzaminacyjnych 
 

Zad. 7.1. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 71,07% 71,81% 65,64% 0,18 0,16 0,15 
1 pkt 18,00% 16,41% 15,40% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 10,92% 11,78% 18,97% 

Zadanie okazało się dla zdających
bardzo 
trudne

bardzo 
trudne 

bardzo 
trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie bardzo trudne. Ponad 80% zdających nie wiedziało, jak z podanych słów utworzyć 
wyrażenie umieć/potrafić jeździć na rowerze w czasie przeszłym. Prawidłowej odpowiedzi 
do tego zadania udzieliło około 16% zdających. Około 13% zdających opuściło to zadanie. 
 

Zad. 7.2. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 80,06% 79,67% 49,55% 0,09 0,08 0,09 
1 pkt 8,60% 7,87% 9,03% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 11,35% 12,47% 41,41% 

Zadanie okazało się dla zdających
bardzo 
trudne

bardzo 
trudne 

bardzo 
trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie bardzo trudne. Zaledwie ok. 8% zdających potrafiło zastosować formę gerundialną 
czasownika play - grać po czasowniku enjoy – lubić pamiętając jednocześnie o dodaniu 
niezbędnej końcówki -s do czasownika enjoy. W województwie zachodniopomorskim 
zadanie 7.2. opuściło ponad 40% zdających. Około 80% nie udzieliło prawidłowej 
odpowiedzi do tego zadania. 
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Zad. 7.3. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 80,31% 81,27% 73,38% 0,08 0,06 0,07 
1 pkt 8,16% 6,44% 7,28% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 11,53% 12,29% 19,34% 

Zadanie okazało się dla zdających
bardzo 
trudne

bardzo 
trudne 

bardzo 
trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie bardzo trudne. Zadanie 7.3. miało dwa różne poprawne rozwiązania. Uczniowie 
mogli po utworzeniu stopnia wyższego better (od przymiotnika good – dobry) dodać 
rzeczownik w liczbie mnogiej cooks, tworząc wyrażenie lepszymi kucharzami. Mogli też 
dodać przyimek at i utworzyć formę gerundialną cooking, tworząc zwrot lepsi w gotowaniu. 
Około 79% zdających nie wiedziało, jak utworzyć którekolwiek z tych wyrażeń w języku 
angielskim. Zadanie zostało opuszczone przez około 14% zdających. Podobnie  jak 
w przypadku zadania 7.2., najwięcej uczniów nie podjęło próby wykonania tego zadania 
w województwie zachodniopomorskim. 
 

Zad. 7.4. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 73,23% 72,80% 68,20% 0,16 0,15 0,14 
1 pkt 15,85% 15,14% 14,96% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 10,92% 12,07% 16,84% 

Zadanie okazało się dla zdających
bardzo 
trudne

bardzo 
trudne 

bardzo 
trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie bardzo trudne. Zaledwie 15% zdających potrafiło prawidłowo utworzyć stronę bierną 
z czasownikiem write – pisać w czasie przeszłym. Około 70% zdających wykonało to zadanie 
nieprawidłowo, a około 13 % zdających w ogóle nie podjęło próby rozwiązania zadania. 
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Zad. 7.5. 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%) 

 

Współczynnik łatwości 
Liczba pkt L W Z L W Z 

0 pkt 68,40% 71,13% 65,83% 0,20 0,18 0,19 
1 pkt 20,86% 17,66% 18,76% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 10,74% 11,21% 15,42% 

Zadanie okazało się dla zdających

trudne bardzo 
trudne 

bardzo 
trudne

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Komentarz 
Zadanie z przedziału trudne i bardzo trudne. Około 80% zdających nie udzieliło prawidłowej 
odpowiedzi do zadania, w tym około 12% zdających nie podjęło próby jego rozwiązania. 
Prawidłowa odpowiedź polegała na utworzeniu z podanych wyrazów zwrotu poszła na 
spacer. Główną trudność stanowiło rozpoznanie konieczności użycia czasu przeszłego (went), 
dodanie przyimka for – na i dopisanie przedimka a przed słowem walk – spacer.  
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Zadanie 8. (0–10) 
Napisz wiadomość e-mail do kolegi/koleżanki z Londynu.  

• Poinformuj, w jakich okolicznościach straciłeś/łaś swój telefon komórkowy. 
• Opisz, jak na to zdarzenie zareagowali Twoi rodzice. 
• Wyjaśnij, jakie problemy masz z powodu braku telefonu. 

Podpisz się jako XYZ. Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, 
pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność 
pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 

 
Komentarz 
Praca otrzymała maksymalną liczbę punktów. Zdający odniósł się i rozwinął wszystkie 
wymagane informacje w poleceniu. Nie budzą również zastrzeżeń spójność i logika 
wypowiedzi. Zdający posłużył się zadowalającym zakresem środków językowych oraz użył 
precyzyjnych sformułowań na poziomie A2 do przekazania informacji. Błędy popełnione 
przez zdającego nie są liczne i nie zakłócają komunikacji. 
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Komentarz 
Praca uzyskała połowę wymaganych punktów. Zdający odniósł się i rozwinął informację 
pierwszą i trzecią. Nie zdołał natomiast opisać, jak na zagubienie telefonu zareagowali 
rodzice (informacja druga). Wypowiedź zdającego w tym fragmencie wypowiedzi jest 
niezrozumiała. W pracy zdającego występują usterki w spójności i logice na poziomie 
poszczególnych zdań. Zdający posłużył się ograniczonym zakresem środków językowych. 
W pracy zdającego występują liczne błędy, które czasami zakłócają komunikację. 
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Komentarz 
Praca zdającego jest w przeważającej części niezrozumiała. Zdający komunikatywnie odniósł 
się tylko do jednej informacji  wyjaśniając, jakie problemy ma z powodu braku telefonu. 
Praca zdającego jest w znacznej mierze niespójna i nielogiczna. Zdający posłużył się bardzo 
ograniczonym zakresem środków językowych i popełnił bardzo liczne błędy w znacznym 
stopniu zakłócające komunikację. 
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TREŚĆ 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%)

 

Współczynnik łatwości 
 L W Z L W Z

0 pkt 9,85% 8,61% 7,47% 0,50 0,46 0,46 
1 pkt 13,60% 15,19% 13,50%  
2 pkt 11,53% 11,46% 10,39% 
3 pkt 17,53% 14,63% 14,52% 
4 pkt 28,22% 25,89% 27,14% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 19,27% 24,21% 26,98% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne trudne trudne 

SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%)

 

Współczynnik łatwości 
 L W Z L W Z

0 pkt 15,42% 15,41% 14,69% 0,54 0,48 0,46 
1 pkt 22,74% 24,09% 22,85%  
2 pkt 42,57% 36,30% 35,49% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 19,27% 24,21% 26,98% 

Zadanie okazało się dla zdających
umiarkowanie 

trudne trudne trudne 

ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%)

 

Współczynnik łatwości 
 L W Z L W Z

0 pkt 13,78% 14,22% 13,02% 0,48 0,43 0,42 
1 pkt 36,80% 36,19% 33,80%  
2 pkt 30,15% 25,39% 26,20% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 19,27% 24,21% 26,98% Zadanie okazało się dla zdających

trudne trudne trudne 

POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
Rozwiązywalność odpowiedzi (%)

 

Współczynnik łatwości 
 L W Z L W Z

0 pkt. 19,78% 19,20% 17,73% 0,43 0,39 0,39 
1 pkt 35,40% 35,27% 32,21%  
2 pkt 25,55% 21,33% 23,08% Interpretacja współczynnika łatwości

Frakcja 
opuszczeń 19,27% 24,21% 26,98% Zadanie okazało się dla zdających

trudne trudne trudne 
Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Wymagania szczegółowe 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 
następujących tematów: 1) człowiek , 3) szkoła,  9) kultura. 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail: 1) opisuje ludzi 
i czynności, 4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 7) opisuje plany na przyszłość, 9) stosuje 
formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach: 2) uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 6) wyraża swoje opinie.
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Komentarz 
Zadanie 8. okazało się w przeważającej części zadaniem trudnym. Prawie co czwarty 
gimnazjalista nie podjął próby napisania wiadomości e-mail na temat zgubienia telefonu 
komórkowego. Do tego należy doliczyć prawie 10% uczniów, którzy mimo podjętej próby 
nie uzyskali za zadanie ani jednego punktu. Najtrudniejsze w zadaniu okazało się dla uczniów 
poprawne posługiwanie się językiem angielskim. Prawie 20% gimnazjalistów, którzy napisali 
wiadomość nie uzyskała punktu w kryterium poprawności językowej.  
 
 
Opracowali: 
Krzysztof Matecki 
Marcin Jakubowski 


