Informacja o wynikach egzaminu maturalnego ‘2005 w województwie śląskim

Informacja ogólna
1. Przystępujący do egzaminu maturalnego
Do matury w sesji wiosennej 2004/2005 zgłoszono 36217 uczniów klas trzecich
liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych województwa śląskiego. Do egzaminu
maturalnego przystąpiło 35016 abiturientów1 z 440 szkół, w tym z 268 liceów
ogólnokształcących (60,9%) i z 172 liceach profilowanych (39,1%). 1200 osób spośród
zgłoszonych nie przystąpiło do matury z różnych względów. Ci z nich, którzy ukończyli
szkołę, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji zimowej po złożeniu deklaracji nie
później niż 30 czerwca 2005 r. do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie.
Wykres 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego ze względu na płeć.
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Wykres 2. Przystępujący do egzaminu maturalnego ze względu na położenie szkoły.
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Abiturient na egzaminie maturalnym zdaje trzy przedmioty obowiązkowe, może też
zdawać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe. Przedmioty obowiązkowe to język polski,
język obcy nowożytny oraz jeden spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, wiedza
o społeczeństwie oraz wiedza o tańcu. Każdy z przedmiotów obowiązkowych można zdawać
na jednym z dwóch poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Przedmioty dodatkowe muszą
Jako liczbę bazową przyjęto liczbę przystępujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części
pisemnej.
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być zdawane na poziomie rozszerzonym, co oznacza, że zdający rozwiązuje zadania z arkusza
pierwszego (poziom podstawowy) i arkusza drugiego (poziom rozszerzony) oraz trzeciego
w przypadku języków obcych (poziom rozszerzony). Przystąpienie do poziomu
rozszerzonego z przedmiotu obowiązkowego zdający deklarował w dniu egzaminu.
Przedmioty dodatkowe były zdawane na poziomie rozszerzonym.
Na egzaminie maturalnym istniała możliwość zdawania języka mniejszości narodowej
lub grupy etnicznej, ale w naszym województwie żaden abiturient z tej możliwości nie
skorzystał. Nieliczne osoby w województwie śląskim zdawały niektóre z przedmiotów
obowiązkowych w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.
Tabela 1. Przedmioty obowiązkowe zdawane w języku obcym nowożytnym
Język niemiecki

Język francuski

Historia

x

16

Geografia

x

2

Biologia

x

8

Matematyka

15

24

Przedmiot

Egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych nowożytnych składał się
z części ustnej ocenianej w szkole i części pisemnej sprawdzanej przez egzaminatorów OKE
w Jaworznie.
Na ustny egzamin maturalny z języka polskiego, zdający przygotowywał prezentację
na jeden z tematów wybranych z wcześniej ogłoszonej w szkole listy (zdający mogli również
zgłaszać propozycję własnych tematów). Listę tematów opracowywali w szkole nauczyciele
języka polskiego. Była ona recenzowana przez ekspertów Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Zestawy zadań na egzamin ustny z języków obcych nowożytnych zostały
przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne i przesłane do szkół dwa dni przed
terminem egzaminu.
Arkusze egzaminacyjne na część pisemną egzaminu maturalnego były dystrybuowane
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, najczęściej w dniu egzaminu.
2. Przebieg egzaminu maturalnego oraz sprawdzanie prac
Część ustną matury przeprowadzono w terminie od 18 do 29 kwietnia 2005 r. zgodnie
z harmonogramami opracowanymi w szkołach przez przewodniczących szkolnych zespołów
egzaminacyjnych, którymi byli dyrektorzy szkół. Terminy pisemnego egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów zostały ustalone przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej. Przedstawia je tabela 2.
Tabela 2. Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2005 r.
Termin

Przedmiot

Termin

Przedmiot

4 maja 2005 r.

Język hiszpański

17 maja 2005 r.

Język niemiecki

5 maja 2005 r.

Język polski

18 maja 2005 r.

Fizyka i astronomia

6 maja 2005 r.

Język angielski

19 maja 2005 r.

Wiedza o społeczeństwie

9 maja 2005 r.

Matematyka
Język łaciński i kultura antyczna,
Wiedza o tańcu

20 maja 2005 r.

Chemia

23 maja 2005 r.

Historia sztuki

10 maja 2005 r.
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12 maja 2005 r.

Język grecki i kultura antyczna,
Język portugalski,
Informatyka
Historia

13 maja 2005 r.

Biologia

30 maja 2005 r.

Historia muzyki

16 maja 2005 r.

Geografia

31 maja 2005 r.

Język włoski

11 maja 2005 r.

24 maja 2005 r.

Język francuski

25 maja 2005 r.

Język rosyjski

Przebieg matury był monitorowany, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
W 26 szkołach obserwowano egzamin ustny z języka polskiego, w 23 szkołach z języka
angielskiego, w 9 szkołach z języka niemieckiego. Prawidłowość przebiegu części pisemnej
egzaminu maturalnego monitorowana była w 498 miejscach przez ekspertów (295 miejsc)
i obserwatorów (203 miejsca).
W zdecydowanej większości szkół egzamin maturalny przebiegał prawidłowo.
Przypadki naruszenia przepisów jego przeprowadzania dotyczyły głównie niesamodzielności
zdających w rozwiązywaniu zadań. Z tego powodu dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, unieważnił egzamin 43 abiturientom. Z powodu innych uchybień
proceduralnych (niezapewnienie 3 zdającym dopuszczonych pomocy oraz uniemożliwienie
1 zdającemu przystąpienia do poziomu podstawowego egzaminu na skutek błędnej
interpretacji przepisów) unieważniono egzamin 4 zdającym. Przystąpili oni do egzaminu
w terminie dodatkowym2. Pięciu zdającym został przerwany egzamin pisemny
i unieważniony przez dyrektora szkoły jako przewodniczącego Szkolnego Zespołu
Egzaminacyjnego.
Warunkiem zdania egzaminu maturalnego w części ustnej było uzyskanie co najmniej
30% punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego, czyli z języka
polskiego i jednego z języków obcych nowożytnych. Podobny warunek należało spełnić
w części pisemnej egzaminu maturalnego – uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych
do zdobycia na poziomie podstawowym z każdego przedmiotu obowiązkowego.
Prace maturalne sprawdzane były przez 2206 egzaminatorów w 36 ośrodkach
sprawdzania. 10% prac sprawdzonych przez egzaminatorów zostało powtórnie sprawdzonych
przez specjalnie przygotowanych 257weryfikatorów. 2% zweryfikowanych prac zostało
dodatkowo skontrolowanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych (129 osób).
Świadectwa dojrzałości otrzymało 31236 abiturientów, co stanowi 89,2% spośród
osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego w województwie śląskim w sesji wiosennej
2005 roku.

2

Łącznie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym przystąpiło 90 abiturientów.
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