
Analiza i interpretacja wyników 

egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie 

przeprowadzonego w maju 2018 roku



liczba maturzystów rozwiązujących 
zadania w arkuszu standardowym 
(Mazowsze)

wynik minimalny 
(%)

wynik maksymalny 
(%)

średnia 
(%)

3 472
LO 0 100

32
Tech 0 67

liczba maturzystów rozwiązujących 
zadania w arkuszu standardowym 
(kraj)

wynik minimalny 
(%)

wynik maksymalny 
(%)

średnia 
(%)

20 082
LO 0 100

28
Tech 0 82
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Liczba zdających w kraju
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rola/rola społeczna



norma obyczajowa

ponieważ festiwal lalek ma charakter zwyczaju przekazywanego z 

pokolenia na pokolenie



Stopień trudności Wskaźnik 
łatwości

Numery czynności Liczba 
czynności

Bardzo trudne 0,00-0,19 6.1., 22.1., 24., 26., 30. 5

Trudne 0,20-0,49 1.1., 3., 5., 7.1., 7.2., 8., 9.1., 10., 11.1., 11.2., 12., 13., 
14., 15., 16.1., 17., 18., 19., 20., 21., 25., 27., 28., 29.2. 

24

Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 1.2., 2., 6.2., 9.2., 16.2., 16.3., 22.2., 29.1. 8

Łatwe 0,70-0,89 4., 23. 2

Bardzo łatwe 0,90-1,00 - 0







Zadanie łatwe – 77% (w kraju 72%)

Autor rysunku wskazuje, że patrzenie na świat przez 
pryzmat portali społecznościowych, co symbolizuje 
peryskop w kształcie logo Facebooka, w poważnym 
stopniu ogranicza realne poznawanie rzeczywistości



Omu bezrobocia.

nie

W jedenastu województwach poziom dochodu jest w innym przedziale, niż wynikałoby 
to z przedziału poziomu bezrobocia.









Na mapie są już Czechy i Słowacja, a nie Czechosłowacja

Na mapie nie ma jeszcze osobnych państw Serbii i Czarnogóry



Rada Europejska

Rada (Rada Unii Europejskiej)

Komisja Europejska















• treściowym (obszary)

• formalnym (ujęcie problemowe lub przekrojowe)

• przestrzennym (co najmniej jeden temat związany z Polską i 
jeden temat związany z Europą lub światem)

• społeczeństwo

• polityka

• prawo

• stosunki międzynarodowe
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• Co? Kto?

• Gdzie?

• Kiedy?

• Dlaczego?

• Jak?

• Po co?



• Co? / Kto? (Co to jest referendum/petycja? Kto decyduje o przeprowadzeniu referendum? 
Kto może wziąć udział w referendum? Kto może złożyć petycję?)

• Gdzie? (Jakiego obszaru dotyczy referendum? Do kogo składa się petycję?)
• Kiedy? (Kiedy referendum jest ważne? Kiedy wynik referendum jest wiążący? Kiedy 

powinna być rozpatrzona petycja?)
• Dlaczego? (Z jakiego powodu przeprowadza się referendum? W jakiej sprawie składa się 

petycję?)
• Jak? (W jaki sposób sformułowane jest pytanie referendalne? W jaki sposób składa się 

petycję)
• Po co? (Jaki skutek miały dotychczas przeprowadzone referenda (referendum 

uwłaszczeniowe, konstytucyjne, akcesyjne, dotyczące JOW-ów i finansowania partii)? 



• Co? (Co to jest typ demokracji? - co to jest demokracja bezpośrednia? co to jest demokracja 
pośrednia? / Co to jest typ systemu politycznego? – co to jest system kanclerski? co to jest 
system parlamentarno-gabinetowy? Co to jest forma rządu? – co to jest republika? Co to 
jest monarchia? Co to jest system partyjny?)

• Gdzie? (odpowiedź na to pytanie znajduje się w poleceniu, ale można pokusić się o 
ulokowanie państw w obszarze Europy)

• Kiedy? (Od kiedy datujemy demokrację w Rzeczpospolitej Polskiej? Od kiedy datujemy 
demokrację w Konfederacji Szwajcarskiej?)

• Dlaczego? (Jakie są przyczyny różnic pomiędzy ustrojem politycznym Rzeczypospolitej 
Polskiej i Konfederacji Szwajcarskiej?)

• Jak? (Jak realizowane są zasady ustroju demokratycznego w RP i Szwajcarii? kto stoi na 
czele państwa? Jak wybierani są przedstawiciele władz na szczeblu centralnym i lokalnym? 
jaki jest zakres i podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami władzy? jak 
wygląda realizacja zasady trójpodziału władzy? jak  wygląda współpraca pomiędzy partiami 
politycznymi w obydwu państwach?)

• Po co? (Jaki skutek dla obywateli i postrzegania państwa na arenie międzynarodowej ma 
panujący ustrój polityczny?) 



• Co? (Co jest najważniejszym dokumentem ONZ dotyczącym praw człowieka? Jakie są inne 
dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka? Jakie instytucje stoją na straży praw 
człowieka?)

• Gdzie? (Gdzie można złożyć skargę na łamanie praw człowieka?)
• Kiedy? (Kiedy i w jakich okolicznościach została uchwalona Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka? Kiedy został uchwalony Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 
Politycznych / Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych?)

• Dlaczego? (Z jakiego powodu powstawały kolejne dokumenty dotyczące praw człowieka?)
• Jak? (Jakie prawa unormowane są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a jakie w 

międzynarodowych paktach? Jaki jest zakres kompetencji poszczególnych instytucji ONZ i 
instytucji wyspecjalizowanych?)

• Po co? (Jaki skutek mają deklaracje, a jaki konwencje? Jaki skutek przyniosły działania 
Międzynarodowego Trybunału Karnego, Międzynarodowego Trybunału Karnego dla 
Jugosławii, Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, dla Sierra Leone i Libanu? 
Jaki skutek przyniosły operacje i misje pokojowe ONZ (np. operacja ONUB w Burundi 2004-
2006, misja UNMISS w Sudanie Południowym od 2011 r.)? 





www.cke.gov.pl

www.oke.waw.pl

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.waw.pl/

