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CZ !" HUMANISTYCZNA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

J ZYK POLSKI 
 

 

Szanowni Pa!stwo, 
Zgodnie z zapowiedziami Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prezentuje 

Pa!stwu szczegó"ow# analiz� zada! zamieszczonych w arkuszu standardowym cz� ci 
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z zakresu j�zyka polskiego przeprowadzonego 

w kwietniu 2013 r. 
W opracowaniu znajd# Pa!stwo informacje na temat poziomu rozwi#zywalno ci zada! przez 

uczniów, a tym samym poziomu opanowania wiadomo ci i umiej�tno ci zapisanych 
w podstawie programowej. Mamy nadziej�, $e przygotowany materia" pomo$e Pa!stwu 

w pracy z uczniami w nadchodz#cym roku szkolnym. 

 

Justyna Wojewoda  
Ma"gorzata Pastusiak 

Wydzia" Sprawdzianów, 
Egzaminów Gimnazjalnych i Matur 

OKE w Poznaniu 
 

 
W kwietniu 2013 po raz drugi stopie� opanowania wiadomo ci i umiej!tno ci z j!zyka 

polskiego przez gimnazjalistów badany by" odr!bnym zestawem zada�. Uzyskany wynik 

zosta" podany na za wiadczeniu o szczegó"owych wynikach egzaminu jako wynik 

procentowy i centylowy. 

Za rozwi#zanie zada� w arkuszu z zakresu j!zyka polskiego gimnazjali ci w kraju 

uzyskali  rednio 62% punktów, w Okr!gu – 59,45% pkt, w województwie lubuskim – 

59,92% pkt, wielkopolskim – 59,99% pkt, zachodniopomorskim – 57,96% pkt.  

Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudno ciami 

w uczeniu si! rozwi#zywali zadania zawarte w zestawie standardowym (GH-P1,4,5,6-132). 

Zestaw ten zawiera" 22 zadania, w tym 20 zada� zamkni!tych i 2 zadania otwarte. 

W ród zada� zamkni!tych dominowa"y zadania wielokrotnego wyboru, w których nale$a"o 

wybra% jedn# z podanych odpowiedzi. Dziewi!% zada� mia"o inn# form!: w czterech 

(zad.: 6., 7., 15. i 16.) trzeba by"o oceni% prawdziwo % podanych stwierdze�, w dwóch 

(zad. 5. i 10.) – dobra% poprawn# odpowied&, jedno zadanie (zad. 20.) mia"o luk! 

do uzupe"nienia, a zadania 4. i 9. mia"y z"o$on# konstrukcj!, poniewa$ najpierw uczniowie 

musieli rozstrzygn#%, które odpowiedzi s# fa"szywe, a nast!pnie wskaza% prawid"owe 

przyporz#dkowanie w formie zadania wielokrotnego wyboru. 

Zadania otwarte (zad. 21. i 22.) wymaga"y od gimnazjalistów samodzielnego sformu"owania 

rozwi#zania. 

W arkuszu egzaminacyjnym wykorzystano: dwa teksty literackie, jeden tekst 

publicystyczny, jeden tekst naukowy (definicja s"ownikowa) i jeden tekst popularnonaukowy. 

Za rozwi#zanie wszystkich zada� w arkuszu z j!zyka polskiego ucze� móg" uzyska% 

maksymalnie 32 punkty, w tym za ka$de zadanie zamkni!te po jednym punkcie (razem 

20 punktów), a za dwa zadania otwarte 12 punktów (za zad. 21. – 2 pkt, za zad. 22. – 10 pkt).  

* 

Dane statystyczne dotycz#ce wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 zosta"y podane 

w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej www.oke.poznan.pl.  
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ANALIZA OSI#GNI " UCZNIOWSKICH 

 

I. Analiza poziomu opanowania umiej�tno$ci ogólnych 

 
Umiej!tno ci ogólne, to$same z celami kszta"cenia, opisane zosta"y w podstawie 

programowej z j!zyka polskiego jako wymagania ogólne dla III etapu edukacyjnego. Tak wi!c 

wymagania ogólne okre laj# wymagania egzaminacyjne i s# to:  

I.  – Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

II. – Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

III. – Tworzenie wypowiedzi. 

 

Wykres  1. przedstawia poziom opanowania wymaga� ogólnych dla III etapu edukacyjnego 

w poszczególnych województwach Okr!gu, okre lony na podstawie wspó"czynników "atwo ci 

uzyskanych w obszarach umiej!tno ci ogólnych. 

 

Wspó�czynniki �atwo ci wymaga! ogólnych
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Wykres 1. Wspó"czynniki "atwo ci dla  poszczególnych wymaga! ogólnych 
 

Analiza wykresu pozwala stwierdzi%, $e gimnazjali ci z Wielkopolski i województwa 

zachodniopomorskiego opanowali umiej!tno ci z zakresu odbioru wypowiedzi i wykorzystania 

zawartych w nich informacji na nieco wy$szym poziomie ni$ trzecioklasi ci z województwa 

lubuskiego. Odwrotn# sytuacj! obserwujemy, porównuj#c wyniki uzyskane przez uczniów 

za rozwi#zanie zada� z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury. Rezultaty osi#gni!te 

przez uczniów podejmuj#cych prób! stworzenia w"asnego tekstu pokazuj#, $e najs"abiej 

opanowali umiej!tno ci z zakresu III wymagania ogólnego gimnazjali ci z województwa 
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zachodniopomorskiego, uzyskuj#c dwa punkty procentowe mniej od rówie ników 

z pozosta"ych województw Okr!gu. 

Poziom oraz zró$nicowanie osi#gni!% uczniów, które zosta"y okre lone na podstawie 

wspó"czynników "atwo ci uzyskiwanych za poszczególne zadania w arkuszu,  prezentuj# 

trzy kolejne wykresy. 
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Wykres 2. Wspó"czynniki "atwo ci zada! sprawdzaj#cych wiadomo ci i umiej�tno ci z zakresu I wymagania 

ogólnego podstawy programowej kszta"cenia ogólnego 
 

W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji pisz#cy 

opanowali w stopniu zadowalaj#cym nieco ponad 40% sprawdzanych umiej!tno ci 

szczegó"owych, uzyskuj#c wyniki powy$ej 70 punktów procentowych za pi!% spo ród  

12 zada� z tego obszaru. By"y to g"ównie zadania sprawdzaj#ce umiej!tno % wyszukiwania 

informacji oraz wnioskowania na podstawie przes"anek zawartych w tek cie. Trudne 

natomiast dla gimnazjalistów okaza"o si! odczytanie sensu wieloznacznego wyrazu 

pochodz#cego z fraszki J. Kochanowskiego (zad. 13.).  

Najwi!ksze dysproporcje pomi!dzy rezultatami osi#ganymi przez gimnazjalistów 

z województw usytuowanych na terenie dzia"ania pozna�skiej komisji wyst#pi"y podczas 

realizacji zadania 2., które wymaga"o wskazania cechy mylonej cz!sto, zdaniem autora tekstu, 

z odwag#. Uczniowie z województwa lubuskiego uzyskali za to zadanie  rednio o 6 punktów 

procentowych mniej ni$ ich rówie nicy z województwa wielkopolskiego 

i zachodniopomorskiego. 
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Wykres 3. Wspó"czynniki "atwo ci zada! sprawdzaj#cych wiadomo ci i umiej�tno ci z zakresu II wymagania 

ogólnego podstawy programowej kszta"cenia ogólnego 

 

 

Spo ród zada� sprawdzaj#cych umiej!tno ci z zakresu analizy i interpretacji tekstów 

kultury "atwe okaza"o si! dla pisz#cych tylko zadanie 8., polegaj#ce na wskazaniu funkcji 

u$ytych w utworze  rodków stylistycznych. Ta sama umiej!tno % sprawdzana przez zadanie 

z"o$one (zad. 4.), wymagaj#ce wykonania kolejno dwóch czynno ci, by"a dla gimnazjalistów 

w Okr!gu trudna, podobnie jak odczytanie przes"ania utworu poetyckiego (zad. 14.). 

Najwi!ksza ró$nica mi!dzy  rednimi procentowymi wynikami gimnazjalistów z trzech 

województw Okr!gu dotyczy zadania 9.. Wymaga"o ono rozpoznania cech powie ci 

historycznej, a nast!pnie  wskazania prawid"owej odpowiedzi spo ród podanych. Umiej!tno % 

ta okaza"a si! naj"atwiejsza dla uczniów z województwa lubuskiego, którzy osi#gn!li  rednio 

o jeden punkt procentowy wi!cej ni$ pisz#cy w Wielkopolsce i o trzy punkty procentowe 

wi!cej ni$ uczniowie w województwie zachodniopomorskim. 
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Wykres 4. Wspó"czynniki "atwo ci zada! sprawdzaj#cych wiadomo ci i umiej�tno ci z zakresu III wymagania 

ogólnego podstawy programowej kszta"cenia ogólnego 

 

 
W zakresie tworzenia wypowiedzi "atwe dla gimnazjalistów ze wszystkich trzech 

województw Okr!gu okaza"y si! dwa zadania w ró$nej formie sprawdzaj#ce t! sam# 

umiej!tno % – stosowania  zwi#zków frazeologicznych (zad. 17. i 20.). Natomiast zadania 

wymagaj#ce samodzielnego zbudowania wypowiedzi pisemnej, krótkiej, w formie zapytania 

do poradni j!zykowej i d"u$szej, w formie charakterystyki bohatera literackiego, by"y  

dla gimnazjalistów – odpowiednio – umiarkowanie trudne i trudne. 

Najwi!ksze zró$nicowanie osi#gni!% gimnazjalistów z województw Okr!gu mo$na dostrzec, 

analizuj#c wyniki uzyskane przez nich za zad. 21. Umiej!tno % sformu"owania wypowiedzi 

dostosowanej do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej okaza"a si! naj"atwiejsza 

dla gimnazjalistów z Wielkopolski, których  redni wynik by" o 3 punkty procentowe wy$szy 

od wyniku ich rówie ników z województwa lubuskiego i o 4 punkty wy$szy od wyniku 

osi#gni!tego przez uczniów z województwa zachodniopomorskiego. 

 



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2013 – J ZYK POLSKI 

analiza poziomu opanowania umiej�tno ci uczniowskich sprawdzanych poprzez zadania 

 

 - 7 - 7

II. Analiza poziomu opanowania umiej�tno$ci szczegó%owych 

 
Umiej!tno ci szczegó"owe, to$same z tre ciami nauczania, opisane zosta"y 

w podstawie programowej z j!zyka polskiego jako wymagania szczegó"owe dla III etapu 

edukacyjnego. 

 

Wykres 5. przedstawia poziom opanowania wymaga� szczegó"owych dla III etapu 

edukacyjnego w województwach Okr!gu, okre lony na podstawie wspó"czynników "atwo ci 

uzyskanych za poszczególne zadania. 
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Wykres 5. Wspó"czynniki "atwo ci zada! sprawdzaj#cych wiadomo ci i umiej�tno ci z zakresu j�zyka polskiego  

 

Analiza wykresu pozwala stwierdzi%, $e poziom opanowania przez uczniów 

ze wszystkich trzech województw Okr!gu  umiej!tno ci z zakresu j!zyka polskiego, 

sprawdzanych przez zestaw zada� w arkuszu egzaminacyjnym, jest zró$nicowany. 

Przedstawione wspó"czynniki "atwo ci  wiadcz# o tym, $e tylko 36% zada� gimnazjali ci 

z ca"ego Okr!gu rozwi#zali na poziomie zadowalaj#cym, czyli na poziomie 70 i wi!cej 

punktów procentowych (s# to zadania:1., 3., 5., 6., 8., 12., 17. i 20.), przy czym trzy z tych 

zada� (3., 8. i 12), zgodnie z zasad# kumulatywno ci, przyj!t# w podstawie programowej, 

sprawdza"y umiej!tno ci z zakresu szko"y podstawowej. Cztery zadania (4., 13., 14. i 22.), 

stanowi#ce 18% wszystkich zada� w arkuszu, by"y dla gimnazjalistów z Okr!gu trudne. 

Pozosta"e zadania (46% zada� w arkuszu) okaza"y si! umiarkowanie trudne. 
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1. Analiza odpowiedzi uczniów do zada& zamkni�tych 

 
Pewien wp"yw na uzyskane  rednie wyniki maj# zadania, w których uczniowie wcale 

nie zaznaczyli odpowiedzi lub zaznaczyli ich kilka. W obu przypadkach skutkuje 

to nieotrzymaniem punktów za rozwi#zanie zadania.  

 

Wykres 6. pokazuje, jaki procent uczniów, spo ród wszystkich rozwi#zuj#cych 

zadania w arkuszu egzaminacyjnym w ka$dym województwie, rezygnowa" z rozwi#zania 

poszczególnych zada�. 

 

Frakcja opuszcze! w zadaniach zamkni"tych
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Wykres 6. Procent zdaj#cych, którzy nie zaznaczyli odpowiedzi do zada! zamkni�tych i nie podj�li próby 

odpowiedzi do zada! otwartych  z j�zyka polskiego 

 

Jak wynika z wykresu 6. najwi!ksza frakcja opuszcze� we wszystkich województwach 

wyst#pi"a w zadaniu 9., w którym nale$a"o rozpozna% cechy powie ci historycznej. 

Umiej!tno % ta by"a sprawdzana za pomoc# zadania z"o$onego, "#cz#cego zadania typu 

prawda – fa"sz i wielokrotnego wyboru. Najwi!ksz# grup! uczniów, którzy zrezygnowali 

z jego rozwi#zywania, stanowili gimnazjali ci z województwa lubuskiego; 0,25% zdaj#cych 

nie wskaza"o w tym zadaniu $adnej odpowiedzi.  

Du$a frakcja opuszcze� dotyczy"a ponadto trzech innych zada�. Dla uczniów 

z województwa lubuskiego trudne okaza"o si! zadanie 11., dla gimnazjalistów z Wielkopolski 

– zadanie 14., a dla gimnazjalistów z województwa zachodniopomorskiego – 13., przy czym 

zadania 11. i 13. sprawdza"y umiej!tno ci z zakresu odbioru wypowiedzi i wykorzystania 

zawartych w nich informacji, a zadanie 14. z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury. 

W ka$dym z powy$szych przypadków z rozwi#zania wymienionych zada� rezygnowa"o 

blisko 0,20% uczniów przyst!puj#cych do egzaminu w danym województwie. 
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Zadania zamkni!te w arkuszu egzaminacyjnym wymagaj# wskazania jednej 

poprawnej odpowiedzi. Analiza rozwi#za� uczniowskich naniesionych na karty odpowiedzi 

dowodzi jednak, $e uczniowie nie stosuj# si! do tego zalecenia. Rozk"ad wielokrotnych 

zaznacze� w poszczególnych zadaniach w trzech województwach przedstawiono 

na wykresie 7. 

 

Wielokrotne zaznaczenia odpowiedzi w zadaniach zamkni"tych
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Wykres 7. Procent zdaj#cych, którzy zaznaczyli kilka odpowiedzi do zada! zamkni�tych z j�zyka polskiego  

 

Wielokrotne zaznaczenia odpowiedzi pojawia"y si! najcz! ciej w zadaniach 

na dobieranie ( zad.5. i 10.) oraz tych, które wymaga"y wskazania prawdziwej b#d& fa"szywej 

odpowiedzi (zad. 6. i 7.). 'wiadczy to o trudno ciach, jakie wyst#pi"y podczas egzaminu przy 

rozwi#zywaniu zada� nowego typu.  

Z  wykresu  7.  wynika,  $e  umiej!tno % rozwi#zywania  tych  zada� zosta"a  najlepiej  

opanowana przez gimnazjalistów z Wielkopolski. Procent zdaj#cych, którzy zaznaczyli kilka 

odpowiedzi w wymienionych zadaniach zamyka" si! w przedziale od 0,18% (zad.6.) 

do 0,55% (zad.5.). W województwie lubuskim najwi!cej wielokrotnych zaznacze� dotyczy"o 

zada�: 5. i 10. (odpowiednio ok. 0,68% i 0,62% uczniów przyst!puj#cych do egzaminu). 

Te same zadania mo$na wskaza% jako najtrudniejsze dla gimnazjalistów z województwa 

zachodniopomorskiego; spo ród wszystkich zdaj#cych w województwie wi!cej ni$ jedn# 

odpowied& zaznaczy"y w obu zadaniach porównywalne grupy uczniów - ok. 0,6% pisz#cych. 
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Szczegó%owa analiza zada& 

 

Na kolejnych stronach przedstawiono analiz! odpowiedzi, jakich udzielali uczniowie, 

rozwi#zuj#c zadania zamkni!te w arkuszu standardowym z zakresu j!zyka polskiego 

(wersja A). Przy zadaniach podano sprawdzane za ich pomoc# umiej!tno ci. Pod ka$dym 

zadaniem zamieszczono zwi!z"y komentarz. Poprawne odpowiedzi zosta"y podkre lone, 

a w tabelach pogrubione. 

Wyja nienie skrótów zastosowanych w opracowaniu: 

BO – brak odpowiedzi – oznacza, $e ucze� nie podj#" próby rozwi#zania zadania, 

WO – wielokrotna odpowied& – oznacza, $e ucze� zaznaczy" na karcie kilka odpowiedzi 

do jednego zadania. 

Tekst do zada! 1.-5. 

O ODWADZE 

Zdarza si!, $e s"yszymy o ludziach, którzy bez chwili zastanowienia rzucaj# si! w ogie� 

czy burzliwy nurt rzeki. Niektórzy z zazdro ci# my l# o ich odwadze. Rodzi si! jednak pytanie: 

„Czy to jest odwaga?” 

 Odwaga jest bli&niacz# siostr# strachu. (eby by% odwa$nym, trzeba najpierw poczu% obaw!. 

Trzeba tego strachu posmakowa%, trzeba si! z nim pom!czy%. Strach ka$e unika% niebezpiecze�stwa, 

wycofywa% si!, ucieka%, ale inne powody sk"aniaj# ludzi do dzia"ania, do zrobienia czego , co mo$e 

by% w nast!pstwie kosztowne lub nawet gro&ne. Odwaga jest wi!c aktem wyboru, poniewa$ wi#$e si! 
z decyzj# o pokonaniu strachu w imi! jakiej  cenionej warto ci. 

 Niezapomniana Irena Sendlerowa
1 

dobrze wiedzia"a, co robi. Wiedzia"a, co si! stanie z ni#, 

z jej najbli$szymi, gdy wyjdzie na jaw, $e ratuje $ydowskie dzieci. Dokona"a wyboru. Czy si! ba"a? 
Strach – jak sama mówi"a – by" nieod"#cznym towarzyszem jej $ycia przez wiele lat, ale potrafi"a 

sobie z nim poradzi%. 

 Kinga Baranowska jest chlub#  wiatowej himalaistyki. Odwa$nie wspina si! na najwy$sze 

szczyty Ziemi. Czuje jednak respekt przed górami, bo wie, $e jest si! czego ba%. Mówi, $e je li 
przestanie si! ba%, przekroczy granice dopuszczalnego ryzyka. Trzeba bowiem poczu% strach, 

by w pe"ni  wiadomie zdoby% si! na odwag!. 

 Cz!sto jednak odwaga myli si! ludziom z brawur#2
, z deficytem

3 
wyobra&ni czy wr!cz 

g"upot#. Ka$dego roku wielu takich „odwa$nych” decyduje si! na tragiczne w skutkach skoki do 

wody z wysokiego brzegu lub mostu. Ka$dego dnia tacy „odwa$ni” kierowcy gin# w wypadkach, 

rani#c lub zabijaj#c tak$e innych ludzi. Nie boj# si!. My l#, $e s# odwa$ni, bo o odwadze wed"ug nich 
 wiadczy podj!cie lekkomy lnego dzia"ania, które staje si! wa$niejsze od skutków, od bilansu zysków 

i strat. Powtórzmy wi!c pytanie: „Czy to jest odwaga?” Warto si! zastanowi%, czym naprawd! jest 

odwaga. A mo$e odwaga to szczególny rodzaj ostro$no ci? 

Na podstawie: Wies"aw *ukaszewski, Odwaga, „Charaktery” 2010, nr 9. 

 

1 Irena Sendlerowa – polska dzia"aczka spo"eczna; podczas okupacji niemieckiej cz"onkini Rady Pomocy (ydom 

„(egota”. Wraz ze wspó"pracownikami wyprowadzi"a z warszawskiego getta i uratowa"a od zag"ady oko"o 

2,5 tys. dzieci $ydowskich. Za ten czyn izraelski instytut Yad Vashem przyzna" jej tytu" Sprawiedliwy w ród 
Narodów %wiata. 

2 Brawura – lekcewa$enie niebezpiecze�stwa, sk"onno % do popisywania si! (zw"aszcza odwag#). 

3 Deficyt – niedostateczna ilo % czego , niedobór. 

[349 s%ów] 
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Zadanie 1. (0-1) 

Doko&cz poni'sze zdanie – wybierz w%a$ciw( odpowied) spo$ród podanych. 

 

Wed"ug autora tekstu odwag# wykazuje si! cz"owiek, który 

 

A. prze"amuje strach, $eby uczyni% co  istotnego. 

B. najpierw reaguje, dopiero potem analizuje zagro$enie. 

C. podejmuje ryzyko, poniewa$ w ogóle nie odczuwa strachu. 

D. decyduje si! na dzia"anie, je$eli nie "#czy si! ono z ryzykiem. 

 

Wybieralno$* odpowiedzi  

 

Wspó%czynnik %atwo$ci 

Odp. L W Z L W Z 

A. 87,84% 86,92% 87,37% 0,87 0,86 0,87 

B. 3,32% 3,78% 3,96%  

C. 2,74% 3,38% 2,90% Interpretacja wspó%czynnika %atwo$ci 

D. 6,08% 5,88% 5,73% 
Zadanie okaza%o si� dla zdaj(cych %atwe 

 
BO 0,02% 0,04% 0,04% 

WO 0,00% 0,01% 0,00% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I.1.2. Ucze& wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 

 

Komentarz 

Rozwi(zanie zadania wymaga%o uwa'nej lektury zamieszczonego w arkuszu 

tekstu publicystycznego b�d(cego opracowaniem artyku%u Wies%awa +ukaszewicza 

pt. Odwaga i wyszukania w nim potrzebnej informacji. Dla gimnazjalistów ze wszystkich 

województw Okr�gu okaza%o si� ono %atwe. 

 

 

Zadanie 2. (0-1) 

Która z wymienionych cech, wed%ug autora tekstu, mo'e by* cz�sto mylona z odwag(? 

Wybierz w%a$ciw( odpowied) spo$ród podanych. 

 

A. cwaniactwo 

B. przebieg"o % 

C. ryzykanctwo 

D. niecierpliwo % 

 

 

Wybieralno$* odpowiedzi  

 

Wspó%czynnik %atwo$ci 

Odpowied& L W Z L W Z 

A. 50,29% 42,20% 42,31% 0,44 0,52 0,51 

B. 1,30% 2,10% 1,78%  

C. 47,22% 54,05% 54,38% Interpretacja wspó%czynnika %atwo$ci 

D. 1,13% 1,57% 1,43% Zadanie okaza%o si� dla zdaj(cych 

BO 0,02% 0,03% 0,05% 
trudne 

umiarkowanie 

trudne 

umiarkowanie 

trudne WO 0,04% 0,05% 0,04% 
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Komentarz 

Udzielenie poprawnej odpowiedzi na postawione w zadaniu pytanie wymaga%o 

wskazania wyrazu synonimicznego do wymienionych w tek$cie brawury i g�upoty. 

Dla uczniów z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego umiej�tno ! 

wnioskowania z przes"anek zawartych w tek cie okaza"a si� umiarkowanie trudna. 

Dla lubuskich gimnazjalistów to zadanie by"o trudne – wi�kszo ! udzieli"a niepoprawnej 

odpowiedzi, myl#c ryzykanctwo z cwaniactwem. 

 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Doko$cz poni%sze zdanie – wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród podanych. 

 

Podobie�stwo miedzy Iren  Sendlerow  i King  Baranowsk  polega na tym, !e 

 

A. kwestie polityczne to g"ówny obszar zainteresowa� obu kobiet. 

B. strach to g"ówny bodziec do dzia"ania obu kobiet. 

C. dla obu kobiet ryzyko sta"o si# celem nadrz#dnym. 

D. postawa obu kobiet wymaga"a mierzenia si# ze strachem. 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 0,96% 0,95% 0,78% 0,83 0,83 0,82 

B. 10,18% 10,20% 10,74%  

C. 3,51% 4,02% 4,23% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 85,29% 84,78% 84,16% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych "atwe 

 
BO 0,00% 0,02% 0,03% 

WO 0,06% 0,03% 0,07% 

Wymaganie ogólne: 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

Umiej�tno ! z zakresu szko"y podstawowej 

I.1.9. Ucze$ wyci#ga wnioski wynikaj#ce z przes"anek zawartych w tek cie. 

 

 

Komentarz 

 Zadanie 3. sprawdza"o t� sam# umiej�tno !, co zadanie poprzednie, a zosta"o 

zrealizowane na znacznie wy%szym poziomie. Ponad 80 % gimnazjalistów z Okr�gu 

potrafi"o odkry! motywacj� dzia"a$ bohaterek zaprezentowanych w tek cie Wies"awa 

'ukaszewskiego. Uczniowie dostrzegli, %e odpowied& prawid"owa nawi#zywa"a 

do ostatnich zda$ akapitów po wi�conych obu bohaterkom i  na tej podstawie 

z "atwo ci# wyci#gn�li w"a ciwe wnioski. 

 

Wymaganie ogólne: 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

Umiej�tno ! z zakresu szko"y podstawowej 

I.1.9. Ucze$ wyci#ga wnioski wynikaj#ce z przes"anek zawartych w tek cie. 
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Zadanie 4. (0-1) 

Jak# funkcj� spe"nia dwukrotnie postawione w tek cie pytanie: Czy to jest odwaga? 

 

1. Stanowi klamr# kompozycyjn  spajaj c  wypowied$. 

2. Umo!liwia autorowi zdefiniowanie odwagi. 

3. Ma zach#ci% czytelnika do przemy&lenia postawionego problemu. 

4. Dowodzi lekcewa!enia odwa!nych zachowa� przez autora tekstu. 

 

Wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród podanych. 

 

A. Wszystkie odpowiedzi s  poprawne. 

B. Odpowiedzi 1. i 3. s  poprawne, a 2. i 4. – b"#dne. 

C. Tylko odpowied$ 4. jest b"#dna, pozosta"e s  poprawne. 

D. Tylko odpowied$ 2. jest poprawna, pozosta"e s  b"#dne. 

 

 

Komentarz 

 Zadanie 4. mia"o form� polecenia z"o%onego, "#cz#cego zadanie typu prawda-fa"sz 

i wielokrotnego wyboru. Dla gimnazjalistów taki typ zadania  okaza" si� trudny. Funkcj� 

u%ytego w tek cie dwukrotnie pytania retorycznego potrafi"o okre li! nieco ponad 

40% trzecioklasistów, co oznacza, %e tak%e umiej�tno ! rozpoznawania sk"adniowych 

 rodków stylistycznych i wskazywanie ich funkcji by"o dla nich umiej�tno ci# trudn#. 

 

 

 

Zadanie 5. (0-1) 

Przyk"adem którego gatunku publicystycznego jest tekst O ODWADZE ? Wybierz 

odpowied& A albo B i jej uzasadnienie spo ród 1-3. 

 

Tekst O ODWADZE jest przyk"adem 

 

A. artyku"u, poniewa% 1. 
jest pisany lekkim, !artobliwym stylem, 

z wykorzystaniem &rodków artystycznego wyrazu. 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 9,80% 10,40% 9,95% 0,41 0,40 0,41 

B. 41,33% 41,17% 41,86%  

C. 38,36% 38,68% 37,70% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 10,36% 9,62% 10,33% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych trudne 

 
BO 0,10% 0,11% 0,16% 

WO 0,04% 0,02% 0,00% 

Wymaganie ogólne:  

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Wymaganie szczegó"owe: 

II.2.4. Ucze$ wskazuje funkcje u%ytych w utworze  rodków stylistycznych z zakresu 

sk"adni (powtórze$). 
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2. 
stanowi relacj# z okre&lonych wydarze�, 

których naocznym &wiadkiem by" sam autor. 

B. reporta!u, 
3. 

zawiera wywód dotycz#cy kwestii spo"ecznej, 

potwierdzaj#cy argumenty przyk"adami. 

 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A1 2,90% 2,77% 2,99% 0,76 0,75 0,75 

A2 5,25% 6,04% 5,63%  

A3 76,20% 75,24% 75,60% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

B1 0,75% 0,66% 0,82% 

Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych "atwe 

 

B2 3,72% 4,55% 4,67% 

B3 10,22% 10,11% 9,64% 

BO 0,00% 0,07% 0,04% 

WO 0,69% 0,55% 0,61% 

Wymaganie ogólne: 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I.1.9. Ucze$ rozpoznaje wypowied& argumentacyjn#. 

 

 

Komentarz 

 Polecenie 5., b�d#ce przyk"adem zadania na dobieranie, sprawdza"o umiej�tno ! 

rozpoznawania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym. Uczniowie, analizuj#c 

tekst publicystyczny, nie mieli trudno ci z okre leniem jego cech gatunkowych; 

opanowali t� umiej�tno ! na zadowalaj#cym poziomie. 
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Tekst do zadania 6. 
 
 
Odwaga cywilna – odwaga wypowiadania w!asnych przekona" niezale#nie od panuj$cej 
opinii lub demonstrowania pewnych postaw, bez wzgl�du na mo#liwo % ujemnych dla siebie 
konsekwencji.  

 
Uniwersalny s!ownik j�zyka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003. 

 

 

Zadanie 6. (0-1) 

Rozstrzygnij, w którym z poni%szych zda$ wyra%enia „odwaga cywilna” u%yto 

niezgodnie z jego definicj# s"ownikow#. Zaznacz F przy zdaniu fa"szywym. 
 
 

1. 
Mia" odwag# cywiln  i zawsze mówi" to, co my&la", nawet je&li mog"o si# 

to dla niego sko�czy% $le. 
F 

2. 
Trzeba odwagi cywilnej, !eby stan % w obronie kolegi, któremu wszyscy 

w klasie dokuczaj . 
F 

3. 
Zabrak"o mu odwagi cywilnej, %eby wej ! do ogrodu, po którym biega" 
gro&ny pies. 

F 

 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

F1 6,48% 7,37% 7,14% 0,88 0,87 0,87 

F2 6,48% 6,59% 6,72%  

F3 86,77% 85,83% 85,90% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

BO 0,02% 0,01% 0,03% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych "atwe 

WO 0,25% 0,19% 0,20% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I.1.2. Ucze$ wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 

 

 

Komentarz 

 Zadanie typu prawda-fa"sz odnosi"o si� bezpo rednio do przytoczonej w arkuszu 

definicji s"ownikowej wyra%enia odwaga cywilna, zaczerpni�tej z Uniwersalnego s"ownika 

j�zyka polskiego pod redakcj# S. Dubisza. Gimnazjali ci bez trudu wskazali, w którym 

zdaniu zosta"o u%yte w sposób niew"a ciwy. Zadanie to okaza"o si� naj"atwiejsze w ca"ym 

arkuszu.  
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Tekst do zada" 7.-11. 
 

POTOP (fragment) 

Kmicic
1
 spojrza"… i dusza zatrz#s"a si# w nim z przera!enia. 

Byli to Szwedzi. 
Ukazali si# tak blisko, !e cofa% si# by"o niepodobna, zw"aszcza i! orszak królewski 

mia" konie pom#czone. Pozostawa"o tylko przebi% si# lub zgin % albo pój&% w niewol#. 

Zrozumia" to w jednej chwili nieustraszony król
2
, wi#c chwyci" za r#koje&% szpady! 

– Os"oni% króla i nazad! – krzykn " Kmicic. 

Tyzenhauz
3 

z dwudziestu lud$mi w mgnieniu oka wysun " si# na czo"o, lecz Kmicic, 

zamiast z" czy% si# z nimi, ruszy" drobnym k"usem przeciw Szwedom. 
Mia" za& na  sobie  szwedzki  strój,  ten  sam,  w  któren  przebra" si# wychodz c  

z klasztoru, wi#c owi Szwedzi teraz nie pomiarkowali, co to za jeden. Widz c d ! cego 

przeciw   sobie   w   takim   stroju   je$d$ca,    prawdopodobnie   poczytali   ca"y   orszak   

królewski  
 

za jaki& w"asny podjazd
4
, bo nie przyspieszyli kroku, tylko kapitan dowodz cy wysun " si# 

przed pierwsz  trójk#. 
– A co za ludzie? – spyta" po szwedzku, patrz c na gro$n  i blad  twarz junaka

5
.  

Kmicic najecha" na� tak blisko, !e prawie tr cili si# kolanami, i nie odrzek"szy 

ni s"owa, wypali" mu w samo ucho z pistoletu. 

Okrzyk zgrozy wyrwa" si# z piersi rajtarów
6
, ale pot#!niej jeszcze zabrzmia" g"os 

pana Andrzeja: 

 – Bij! 

I jako ska"a oderwana od opoki
7
, tocz c si# w przepa&%, druzgoce wszystko w biegu, 

tak i on run " na pierwszy szereg nios c &mier% i zniszczenie. Dwaj m"odzi Kiemlicze
8
,  

podobni do dwóch nied$wiedzi, skoczyli za nim w zam#t. Stukot szabel o pancerze i he"my 

rozleg" si# jak huk m"otów, a wnet zawtórowa"y mu wrzaski i j#k. 
Przera!onym Szwedom zdawa"o si# w pierwszej chwili, !e to trzech wielkoludów napad"o 

ich w dzikim parowie górskim. Pierwsze trójki cofn#"y si#, zmieszane, przed strasznym 

m#!em, a gdy ostatnie wydobywa "y si# dopiero spoza zakr#tu, &rodek st"oczy" si# i 

zwichrzy". Konie pocz#"y gry$% si# i wierzga%. (o"nierze z dalszych trójek nie mogli 
strzela%, nie mogli i&% na ratunek przodowym, którzy gin#li bez ratunku pod ciosami trzech 

olbrzymów. Pró!no si# z"o! , pró!no sztychów
9
 nadstawi , tamci "ami  szable, przewracaj  

ludzi i konie. Kmicic zdar" konia, !e a! kopyta jego zwis"y nad g"owami rajtarskich 
rumaków, sam za& szala", siek", bód". Krew zbroczy"a mu twarz, z oczu szed" ogie�, 

wszystkie my&li w nim zgas"y, zosta"a tylko jedna, !e zginie, lecz Szwedów musi zatrzyma%. 

Ta my&l przerodzi"a si# w dzikie jakie& uniesienie, wi#c si"y jego potroi"y si#, ruchy sta"y 
si# podobne do ruchów rysia: w&ciek"e, jak b"yskawice szybkie. I nadludzkimi ciosami 

szabli kruszy" ludzi, jak piorun kruszy m"ode drzewa. 
Na podstawie: Henryk Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1991. 

 
1Andrzej Kmicic – g"ówny bohater Potopu H. Sienkiewicza. 
2 Król – Jan Kazimierz, polski w"adca w latach 1648-1668. 
3 Tyzenhauz – dworzanin króla Jana Kazimierza. 
4  Podjazd – konny oddzia" !o"nierzy. 
5 Junak – odwa!ny m"ody m#!czyzna, &mia"ek. 
6 Rajtarzy -  tu: szwedzcy !o"nierze. 
7 Opoka – ska"a, kamie�. 
8 Kiemlicze – !o"nierze Kmicica; bracia bli$niacy. 
9 Sztych – ostre zako�czenie broni bia"ej, np. szpady.   

           [452 s"owa] 
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Zadanie 7. (0-1) 

Jakie funkcje w zdaniu Kmicic spojrza"…i dusza zatrz�s"a si� w nim z przera#enia 

pe"ni wielokropek? Oce$, która odpowied& jest fa"szywa. Zaznacz F we 

w"a ciwym miejscu. 

 

1. Zapowiada nieoczekiwany zwrot akcji. F 

2. Wskazuje na przerwanie wypowiedzi bohatera. F 

3. Wprowadza napi#cie. F 

4. Skupia uwag# czytelnika na zdarzeniu. F 

 

 
 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

F1 16,44% 15,57% 15,31% 0,70 0,69 0,70 

F2 69,81% 69,74% 69,23%  

F3 5,73% 6,33% 7,25% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

F4 7,48% 8,02% 7,83% Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych 

BO 0,08% 0,05% 0,04% 
"atwe 

umiarkowanie 

trudne 
"atwe 

WO 0,46% 0,29% 0,34% 

Wymaganie ogólne:  

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Wymaganie szczegó"owe: 

II.2.4. Ucze$ wskazuje funkcje u%ytych w utworze  rodków stylistycznych z zakresu 

sk"adni. 

 

 

Komentarz 

 Zadanie typu prawda-fa"sz, w którym nale%a"o wskaza! odpowied& fa"szyw#, 

zosta"o zrealizowane przez gimnazjalistów z terenu dzia"ania pozna$skiej OKE 

na pograniczu poziomu umiarkowanie trudnego i trudnego. Po raz drugi w tym arkuszu 

badano umiej�tno ! wskazania funkcji sk"adniowych  rodków stylistycznych. 

Okre lenie funkcji wielokropka w d"u%szym fragmencie tekstu literackiego – Potopu 

H. Sienkiewicza – przysporzy"o tegorocznym absolwentom mniej trudno ci 

ni% odnalezienie celu dwukrotnego u%ycia pytania retorycznego (zad. 4.). Porównanie 

wyników uzyskanych za te dwa zadania wskazuje, %e uczniowie znacznie lepiej radz# 

sobie z poleceniami jednoczynno ciowymi ni% z zadaniami o strukturze z"o%onej, jak# 

mia"o zadanie 7. 

 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Jak# funkcj� pe"ni# porównania wyst�puj#ce w dwóch ostatnich akapitach tekstu? 

Wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród podanych. 

 

A. Opisuj  warunki atmosferyczne podczas bitwy. 

B. Zwi#kszaj  sugestywno&% opisu walki. 

C. Przywo"uj  wydarzenia z m"odo&ci bohaterów. 

D. Uplastyczniaj  opis krajobrazu. 
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Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 4,87% 5,23% 5,50% 0,85 0,84 0,85 

B. 85,19% 84,20% 84,69%  

C. 2,49% 3,00% 2,94% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 7,46% 7,49% 6,82% 

Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych "atwe BO 0,00% 0,06% 0,04% 

WO 0,00% 0,03% 0,01% 

Wymaganie ogólne:  

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Wymaganie szczegó"owe: 

Umiej�tno ! z zakresu szko"y podstawowej. 

II.2.4. Ucze$ rozpoznaje w tek cie literackim porównanie i obja nia jego rol�. 
 

Komentarz 

 Dla gimnazjalistów z trzech województw obja nienie funkcji u%ytych 

we fragmencie Potopu Henryka Sienkiewicza porówna$ okaza"o si� umiej�tno ci# "atw#. 

Na wysoki wspó"czynnik "atwo ci tego zadania wp"yw mia"a te% dobrze znana uczniom 

forma zadania wielokrotnego wyboru. 
 

 

Zadanie 9. (0-1) 

Przeczytaj zdania w tabeli i rozstrzygnij, które s# prawdziwe w odniesieniu do znanej 

Ci powie ci historycznej Henryka Sienkiewicza. 
 

1. Przedstawione s  zarówno wydarzenia historyczne, jak i fikcyjne. 

2. Bohaterami s  tylko postaci historyczne. 

3. Narrator to bezpo&redni &wiadek lub bohater opisywanych przez siebie zdarze�. 

4. Realia epoki zosta"y ukazane ze szczególn  staranno&ci . 

 

Wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród podanych. 

 

A. Tylko zdanie 2. zawiera prawdziw  informacj#. 

B. Zdania 1. i 2. zawieraj  prawdziwe informacje, a 3. i 4. – fa"szywe. 

C. Tylko zdanie 4. zawiera prawdziw  informacj#. 

D. Zdania 1. i 4. zawieraj  prawdziwe informacje, a 2. i 3. – fa"szywe. 
 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 12,81% 13,96% 15,08% 0,60 0,59 0,57 

B. 16,28% 15,94% 17,00%  

C. 7,96% 8,23% 8,06% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 62,68% 61,71% 59,69% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych 

umiarkowanie trudne 
BO 0,25% 0,14% 0,18% 

WO 0,02% 0,02% 0,00% 

Wymaganie ogólne:  

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Wymaganie szczegó"owe: 

II.2.7. Ucze$ rozpoznaje czytany utwór jako powie ! historyczn#. 
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Komentarz 

 Zadanie 9., polegaj#ce na wskazaniu cech powie ci historycznej, okaza"o si� 

dla gimnazjalistów ze wszystkich województw Okr�gu umiarkowanie trudne. Na poziom 

wykonania tego zadania, znacznie poni%ej progu zadowalaj#cego (70 punktów 

procentowych), wp"yw mia"a jego z"o%ona forma, jeszcze nie do ! wy!wiczona przez 

uczniów. 

 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Jak# funkcj� w zdaniu Pierwsze trójki cofn�"y si�, zmieszane, pod strasznym m�#em pe"ni 

podkre lony wyraz? Wybierz odpowied& A albo B i jej uzasadnienie spo ród 1-3. 

 

Podkre&lony wyraz pe"ni funkcj# 

 

A. podmiotu, 

poniewa% okre la 

1. cech# rzeczownika. 

2. wykonawc� czynno ci. 

B. przydawki, 
3. cel czynno&ci. 

 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A1 11,58% 12,15% 12,26% 0,65 0,64 0,64 

A2 66,65% 65,44% 64,83%  

A3 5,62% 5,34% 5,55% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

B1 6,44% 6,40% 6,79% 

Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych 

umiarkowanie trudne 

 

B2 7,00% 7,73% 7,70% 

B3 2,09% 2,40% 2,18% 

BO 0,02% 0,02% 0,05% 

WO 0,61% 0,52% 0,63% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

Umiej�tno ! z zakresu szko"y podstawowej. 

I.3.1. Ucze$ rozpoznaje podstawowe funkcje sk"adniowe wyrazów u%ytych 

w wypowiedziach. 

 

Komentarz 

 Rozwi#zuj#c zadanie 10., nale%a"o wskaza! i uzasadni! funkcj� sk"adniow# 

wyrazu trójki. Okaza"o si� ono dla tegorocznych absolwentów umiarkowanie trudne, 

mimo i% sprawdza umiej�tno ! z zakresu szko"y podstawowej. 35% uczniów 

nie rozpozna"o g"ównej cz� ci zdania – podmiotu, którym by" rzeczownik utworzony 

od liczebnika. 
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Zadanie 11.  

Doko$cz poni%sze zdanie – wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród podanych. 

 

W przyk"adzie Zrozumia! to w jednej chwili nieustraszony król, wi�c chwyci! za r�koje % 
szpady spójnik wi�c wskazuje na zdanie 

 

A. wspó"rz#dnie z"o!one wynikowe. 

B. podrz#dnie z"o!one okolicznikowe przyczyny. 

C. wspó"rz#dnie z"o!one przeciwstawne. 

D. podrz#dnie z"o!one okolicznikowe celu. 

 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 58,42% 60,04% 55,84% 0,60 0,61 0,58 

B. 18,14% 18,19% 19,94%  

C. 9,32% 9,29% 10,32% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 13,92% 12,41% 13,81% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych 

umiarkowanie trudne 
BO 0,17% 0,12% 0,05% 

WO 0,04% 0,01% 0,04% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I.3.6. Ucze$ rozró%nia rodzaje zda$ z"o%onych podrz�dnie i wspó"rz�dnie. 

 

Komentarz 

 Zadanie 11. sprawdza"o podstawowe wiadomo ci z zakresu sk"adni zdania 

z"o%onego. Wspó"czynnik "atwo ci dla tego zadania ustalony dla Okr�gu na poziomie 

0,60  wiadczy o tym, %e uczniowie w niewystarczaj#cym stopniu opanowali umiej�tno ! 

rozpoznawania i klasyfikowania zda$ z"o%onych.  

 

 

Tekst do zada" 12.-15. 

 

O *YWOCIE LUDZKIM  

 

Fraszki to wszytko, cokolwiek my&lemy, 

 Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy. 
Nie masz na &wiecie !adnej pewnej rzeczy, 

 Pró!no tu cz"owiek ma co mie% na pieczy
1
. 

Zacno&%, uroda, moc, pieni dze, s"awa, 
 Wszystko to minie jako polna trawa. 

Na&miawszy sie nam i naszym porz dkom, 

 Wemkn  nas w mieszek, jako czyni  " dkom
2
. 

 

Jan Kochanowski, Fraszki, Wroc"aw 1998. 
 

1 Mie% na pieczy – dba%, troszczy% si#, zabiega% o co&. 
2 Wemkn$ nas w mieszek, jako czyni$ !$dkom – wrzuc  nas do worka jak kukie"ki po przedstawieniu. 
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Zadanie 12. (0-1) 

Doko$cz poni%sze zdanie – wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród podanych. 

 

Posta% mówi ca uwa!a, !e wszystko, co cz"owiek my&li i czyni, jest 

 

A. istotne. 

B. ulotne. 

C. trwa"e. 

D. p"ytkie. 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 9,76% 10,46% 10,23% 0,84 0,83 0,84 

B. 82,64% 81,23% 82,12%  

C. 4,68% 4,92% 4,45% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 2,84% 3,35% 3,17% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych "atwe 

 
BO 0,02% 0,03% 0,00% 

WO 0,06% 0,02% 0,03% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

Umiej�tno ! z zakresu szko"y podstawowej. 

I.1.9. Ucze$ wyci#ga wnioski wynikaj#ce z przes"anek zawartych w tek cie. 

 

 

Komentarz 

 W zadaniu 12. uczniowie mieli odczyta! sens dwóch pierwszych wersów fraszki 

J. Kochanowskiego, wybieraj#c odpowied& spo ród podanych. Wnioskowanie 

na podstawie przes"anek zawartych we fragmencie tekstu poetyckiego okaza"o si� 

dla gimnazjalistów czynno ci# "atw#. Wyniki uzyskane za rozwi#zanie tego zadania 

pozwalaj# na uogólnienie, %e umiej�tno !  interpretacji fragmentu utworu uczniowie 

opanowali w stopniu wi�cej ni% zadowalaj#cym. 

 

 

Zadanie 13. 

W którym przyk"adzie s"owo fraszka znaczy to samo, co w utworze Jana 

Kochanowskiego O *YWOCIE LUDZKIM? Wybierz w"a ciw# odpowied& spo ród 

podanych. 

 

A. Rozrzuconych par# strojów kobiecych, komnata pe"na fraszek "adnych, lekkich i wonnych 

zdawa"y si# &wiadczy%, !e tu niewiasta jaka& mieszka. 

B. We wdzi#cznych, dowcipnych fraszkach wypowiada Kochanowski szczerze, co czuje 

i my&li. 

C. By" to bardzo "adny gabinet, b"yszcz cy od zwierciade" i nape"niony mnóstwem 

kosztownych fraszek. 

D. Post, milczenie – wszystko fraszka, / Stra!y przy mnie nie postawi. / Ale potwór nie 

igraszka. / Czart – nie Papkin go przystawi. 
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Komentarz 

Zadanie 13. okaza"o si� najtrudniejsze w tegorocznym arkuszu egzaminacyjnym. 

Uczniowie mieli wskaza!, w którym z czterech zda$, nawi#zuj#cych do stylistyki 

staropolskiej, u%yto s"owa fraszka w tym samym znaczeniu, co w utworze 

Kochanowskiego. O ile w zadaniu poprzednim bez wi�kszych trudno ci rozpoznawali 

wieloznaczno ! tego wyrazu, o tyle jedynie co trzeci gimnazjalista potrafi" odnale&! 

zdanie, w którym s"owo fraszka okre la"o co  ulotnego, nietrwa"ego. Prawie po"owa 

uczniów wskazywa"a zdanie, w którym s"owo fraszka oznacza"o gatunek liryczny 

kojarzony z twórczo ci# Jana Kochanowskiego. 

 

 

Zadanie 14. (0-1) 

Spo ród podanych ni%ej powiedze$ wybierz to, którego sens jest zgodny z przes"aniem 

fraszki O *YWOCIE LUDZKIM. 

 

A. U!ywaj &wiata, póki s"u!  lata. 

B. Ka!dy ma to, na co sobie zas"u!y". 
C. Wszystko przeminie, s"awa nie zginie. 

D. Wszystko g"upstwo wobec przemijania. 

 

 

 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 8,17% 8,58% 8,82% 0,34 0,35 0,35 

B. 49,96% 48,19% 47,29%  

C. 8,68% 8,81% 9,10% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 33,03% 34,24% 34,55% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych trudne 

 
BO 0,15% 0,15% 0,18% 

WO 0,00% 0,03% 0,05% 

Wymagania ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I. 3.2. Ucze$ rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tek cie. 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

A. 26,18% 25,88% 26,50% 0,45 0,45 0,44 

B. 11,83% 12,12% 12,57%  

C. 16,61% 16,63% 17,45% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 45,30% 45,17% 43,33% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych trudne 

 
BO 0,08% 0,19% 0,15% 

WO 0,00% 0,02% 0,00% 

Wymaganie ogólne: 

 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Wymaganie szczegó"owe: 

II.3.1. Ucze$ przestawia propozycj� odczytania konkretnego tekstu kultury. 
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Komentarz 

 Rozwi#zanie  zadania 14. wymaga"o odnalezienia w ród podanych zda$ 

o charakterze sentencji takiego, które oddawa"oby przes"anie fraszki Jana z Czarnolasu. 

Dla wszystkich gimnazjalistów z Okr�gu czynno ! ta okaza"a si� trudna. W"a ciw# 

propozycj� odczytania tekstu poetyckiego wskaza"a mniej ni% po"owa przyst�puj#cych 

do egzaminu uczniów. 

 

 

Zadanie 15. (0-1) 

Oce$, czy poni%sze informacje dotycz#ce utworu O *YWOCIE LUDZKIM s# prawdziwe. 

Wybierz T, je li informacja jest prawdziwa, lub N, je li jest fa"szywa. 

 

1. 
W utworze porównano cz"owieka do kukie"ki. 

 
T N 

2. 
Posta% mówi ca, wypowiadaj c si# w pierwszej osobie liczby mnogiej, 

pokazuje wspólnot# swojego losu i losów odbiorców wiersza. 
T N 

 

 

 

Komentarz 

 Umiej�tno ! rozpoznawania problematyki utworu, sprawdzana za pomoc# 

zadania typu prawda-fa"sz, okaza"a si� dla gimnazjalistów z trzech województw Okr�gu 

umiej�tno ci# umiarkowanie trudn#. Niewiele ponad 60% procent uczniów rozpozna"o, 

%e we fraszce O #ywocie ludzkim cz"owiek zosta" porównany do kukie"ki oraz w"a ciwie 

zinterpretowa"o celowo ! zastosowania w tek cie wypowiedzi w pierwszej osobie liczby 

mnogiej. 

Wybieralno ! odpowiedzi  

 

Wspó"czynnik "atwo ci 

Odpowied$ L W Z L W Z 

TT 62,18% 62,32% 59,95% 0,62 0,62 0,60 

TN 11,97% 11,50% 12,96%  

NT 22,21% 22,40% 23,20% Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

NN 3,38% 3,56% 3,73% 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj#cych 

umiarkowanie trudne 
BO 0,08% 0,11% 0,05% 

WO 0,17% 0,12% 0,11% 

Wymaganie ogólne: 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Wymaganie szczegó"owe: 

II.1.2. Ucze$ rozpoznaje problematyk� utworu. 
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Tekst do zada"16.-21. 

 

Osoby, które maj$ pytania dotycz$ce poprawno ci i u#ycia j�zyka, mog$ skorzysta% z pomocy 

ekspertów z internetowych poradni j�zykowych. Poni#ej przedstawiono dwa zapytania internautów 

i odpowiedzi udzielone na nie przez profesorów j�zykoznawców. 

 

12.04.2007 

Biel we frazeologii 

 

Panie Profesorze, 
zastanawiam si# nad paroma zwi zkami z nazw  barwy bia"ej, mianowicie: bia!a bro", bia!a 

gor$czka, bia!e tango i bia!y wiersz. Czym jest umotywowane u!ycie tego w"a&nie koloru w tych  

zwrotach? Z góry dzi#kuj# za odpowied$. 
Ola 

 

Pani Olu, 

kolory maj  mnóstwo, cz#&ciowo tylko motywowanych kulturowo, odniesie�. Bia"o&% jest 
przywo"ywana dla zaznaczenia czysto&ci, wi#c czasem i braku czego& (bia"y bywa zwi zany 

z poczuciem braku barwy, z pustym miejscem). Wi !e si# tak!e z m#sko&ci  (ale i dziewiczo&ci , 

niewinno&ci ), !a"ob  (ale i rado&ci , &wi#tem), odmienno&ci  (albinos
1
 jest odmienny, rzadki – st d 

bia"y kruk) lub odwrotno&ci  sytuacji. Czasem mo!na dopatrzy% si# zwi zku z barw  fizycznie 

wyst#puj c . Istotnie, bro� bia"a ma l&ni ce bia"o ostrza, nie smoli tez jak palna. Do bia"o&ci rozpala 

si# !elazo, wi#c bia"a gor czka mo!e by% wi#ksza ni! czerwona. Do bia"ego ta�ca (walca najcz#&ciej, 

ale i tanga) to panie prosz  panów, nie na odwrót (nb.
2
 bia"y mazur to akurat ostatni taniec nad ranem), 

a bia"y wiersz nie ma tego, co ma rymowany: rymów mianowicie. Ale cz#sto przywo"ywanie kolorów: 

bia"ego, czarnego, czerwonego, zielonego, b"#kitnego – okryte jest mg"  j#zykowej tajemnicy. 

Pozdrawiam 
) prof. Jerzy Bralczyk 

 
1 Albinos – cz"owiek lub zwierz# dotkni#te albinizmem, który objawia si# bia"o&ci  skóry, w"osów lub piór. 
2 Nb. – skrót od notabene, co znaczy: w dodatku, nawiasem mówi c. 

 

3.12.2008 

Rzuci"o mi si� – gdzie? 

 

Dzie� dobry, rozmawiaj c z kole!ank , wymskn#"a mi si# fraza rzuci!o mi si� w uszy i zaraz 
zareagowa"am: czy mo!e si# co& rzuci% w uszy? Je&li nie, to jakim powiedzeniem mo!na ow  fraz# 

zast pi%? 

Serdecznie dzi#kuj#. 
 

Standardowa forma tego zwrotu to co  komu  rzuci!o si� w oczy („co& da"o si# komu& "atwo 

zauwa!y%”). O rzucaniu si� w uszy mo!na mówi% w ramach gry j#zykowej, np. w rozmowie: 

„No, oczywi&cie, wszystkim nam si# rzuci" w oczy, a raczej w uszy, zespó", w którym pan &piewa”. 
Bliskoznaczne zwroty z uchem brzmi  inaczej: co  obi!o si� komu  o uszy lub co  wpad!o komu  

w ucho.  

Nawiasem mówi c, „rozmawiaj c z kole!ank , wymskn#"a mi si# fraza…” to podr#cznikowy 
przyk"ad niew"a&ciwie zbudowanego zdania z imies"owem. Powinno by%: „rozmawiaj c z kole!ank , 

powiedzia"am mimochodem…” albo „kiedy rozmawia"am z kole!ank , wymskn#"a mi si# fraza…”. 

) prof. Miros!aw Ba"ko 

Na podstawie: http://poradnia.pwn.pl (internetowa poradnia j#zykowa) 

[385 s�ów] 
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Zadanie 16. (0-1) 

Oce", czy poni#sze informacje dotycz$ce wypowiedzi profesora Jerzego Bralczyka 

s$ prawdziwe. Wybierz T, je%li informacja jest prawdziwa, lub N, je%li jest fa�szywa. 

 

Wypowied� zawiera informacj  o tym, !e przymiotnik bia"y wyst puj#cy 

w zwi#zkach frazeologicznych jest rozmaicie kojarzony w ró!nych kulturach. 
T N 

Aby wyja$ni% znaczenie zwi#zku frazeologicznego, w którym wyst puje 

nazwa koloru, nale!y odwo"a% si  do historii j zyka. 
T N 

 

 

Wybieralno%& odpowiedzi  

 

Wspó�czynnik �atwo%ci 

Odpowied� L W Z L W Z 

TT 19,93% 18,09% 19,38% 0,54 0,55 0,55 

TN 53,55% 55,33% 54,38%  

NT 11,37% 10,70% 11,20% Interpretacja wspó�czynnika �atwo%ci 

NN 14,98% 15,63% 14,78% 
Zadanie okaza�o si  dla zdaj$cych 

umiarkowanie trudne 
BO 0,06% 0,14% 0,14% 

WO 0,10% 0,12% 0,12% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I.1.2. Ucze" wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 

 

 

Komentarz 

 Zadanie 16. by�o zwi$zane z tekstem o charakterze popularnonaukowym 

i sprawdza�o bieg�o%& w wyszukiwaniu w wypowiedzi potrzebnych informacji. 

Podstawowa umiej tno%& z zakresu I wymagania ogólnego sprawdzana by�a po raz 

drugi w tym arkuszu egzaminacyjnym za pomoc$ zadania typu prawda-fa�sz. Okaza�o 

si , #e odbiór tekstu o charakterze poprawno%ciowym by� dla tegorocznych 

gimnazjalistów czynno%ci$ umiarkowanie trudn$. Poradzi�a sobie z tym zadaniem nieco 

ponad po�owa zdaj$cych w Okr gu. 

 

 

Zadanie 17. (0-1) 

Doko"cz poni#sze zdanie – wybierz w�a%ciw$ odpowied' spo%ród podanych. 

 

„Osobliwo$%, cenny okaz, unikat” to 

 

A. bia"y kruk 

B. bia"a plama. 

C. bia"a gor#czka. 

D. bia"e szale&stwo. 
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Komentarz 

 Aby prawid�owo wykona& zadanie 17., nale#a�o wskaza& znaczenie frazeologizmu 

bia�y kruk. Ponad 80% uczniów przyst puj$cych w tym roku do egzaminu 

gimnazjalnego na terenie dzia�ania pozna"skiej OKE wykona�o je poprawnie. Uczniowie 

trafnie dostrzegli, #e obja%nienie popularnego frazeologizmu znajdowa�o si  

w wypowiedzi prof. J. Bralczyka przytoczonej w arkuszu. 

 

 

Zadanie 18. (0-1) 

Doko"cz poni#sze zdanie – wybierz w�a%ciw$ odpowied' spo%ród podanych. 

 

Z wyja$nienia zamieszczonego na stronie internetowej poradni j zykowej wynika, !e zwrot 

„rzuci"o mi si  w uszy” jest 

 
A. typowy dla polskiej frazeologii. 

B. cz sto nadu!ywany przez rozmówców. 

C. charakterystyczny dla j zyka muzyków. 

D. dopuszczalny w szczególnych sytuacjach j zykowych. 

 

 

Wybieralno%& odpowiedzi  

 

Wspó�czynnik �atwo%ci 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 82,99% 82,90% 83,03% 0,80 0,79 0,78 

B. 4,58% 4,57% 4,84%  

C. 5,39% 5,46% 5,50% Interpretacja wspó�czynnika �atwo%ci 

D. 6,94% 6,99% 6,49% 
Zadanie okaza�o si  dla zdaj$cych �atwe 

 
BO 0,06% 0,07% 0,11% 

WO 0,04% 0,01% 0,03% 

Wymaganie ogólne:  

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Wymaganie szczegó"owe: 

III.2.4. Ucze" stosuje zwi$zki frazeologiczne, rozumiej$c ich znaczenie. 

Wybieralno%& odpowiedzi  

 

Wspó�czynnik �atwo%ci 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 10,66% 10,34% 12,43% 0,53 0,51 0,52 

B. 19,81% 21,16% 19,65%  

C. 15,71% 16,41% 16,36% Interpretacja wspó�czynnika �atwo%ci 

D. 53,74% 52,02% 51,43% 
Zadanie okaza�o si  dla pisz$cych 

umiarkowanie trudne 
BO 0,02% 0,04% 0,08% 

WO 0,06% 0,03% 0,05% 

Wymagania ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

Umiej tno!" z zakresu szko�y podstawowej. 

I.1.9. Ucze" wyci$ga wnioski wynikaj$ce z przes�anek zawartych w tek%cie. 
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Komentarz 

 Za pomoc$ zadania 18. po raz kolejny w tym zestawie egzaminacyjnym 

sprawdzano umiej tno%& wyci$gania wniosków wynikaj$cych z przes�anek zawartych 

w tek%cie. Wyniki uzyskane przez gimnazjalistów z Okr gu wskazuj$, #e odbiór tekstu 

popularnonaukowego jest umiej tno%ci$ umiarkowanie trudn$, z któr$ radzi sobie 

jedynie co drugi gimnazjalista. 

 

Zadanie 19. (0-1) 

Doko"cz poni#sze zdanie – wybierz w�a%ciw$ odpowied' spo%ród podanych. 

 

Profesor Miros"aw Ba&ko dostrzeg" w pytaniu internautki b"#d wynikaj#cy z  

 

A. niepoprawnej budowy zdania. 

B. niew"a$ciwego stylu wypowiedzi. 

C. u!ycia wyrazu w niew"a$ciwym znaczeniu. 

D. zastosowania niepoprawnego zwi#zku frazeologicznego. 

 

 

Komentarz 

Zadanie 19. polega�o na wskazaniu przyczyn b� du j zykowego, który pojawi� si  

w pytaniu internautki. Umiej tno%& wyszukiwania potrzebnych informacji w tek%cie 

popularnonaukowym by�a ju# sprawdzana przez zadanie typu prawda – fa�sz (zad. 16.). 

Prawid�owe rozwi$zanie wskaza�o wówczas nieco ponad 50 % gimnazjalistów. 

Wykorzystanie innego, lepiej znanego uczniom typu zadania dla zbadania tej samej 

umiej tno%ci sprawia, #e uczniowie osi$gaj$ wyniki zbli#one do poziomu 

zadowalaj$cego. 

 

Zadanie 20. (0-1) 

Wska# w�a%ciwe uzupe�nienie zdania podanego poni#ej. Wpisz liter  A, B albo C.

 

 

Sformu"owanie podr�cznikowy 

przyk!ad niew!a ciwego u"ycia… 
oznacza b"#d, który jest_______ . 

 

Wybieralno%& odpowiedzi  

 

Wspó�czynnik �atwo%ci 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 68,87% 69,32% 67,43% 0,69 0,69 0,68 

B. 11,83% 11,67% 11,84%  

C. 8,73% 8,52% 8,60% Interpretacja wspó�czynnika �atwo%ci 

D. 10,53% 10,42% 12,03% 
Zadanie okaza�o si  dla uczniów 

umiarkowanie trudne 
BO 0,02% 0,03% 0,04% 

WO 0,02% 0,04% 0,05% 

Wymaganie ogólne:  

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Wymaganie szczegó"owe: 

I.1.2. Ucze" wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 

A. 
charakterystyczny wy"#cznie dla 

wypowiedzi uczniowskich 

B. 
pope"niany tylko przez autorów 

publikacji edukacyjnych 

C. 
typowy, cz sto spotykany w 

wypowiedziach wielu osób 



Wybieralno%& odpowiedzi  

 

Wspó�czynnik �atwo%ci 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 9,09% 9,28% 9,05% 0,78 0,77 0,77 

B. 11,49% 11,53% 12,29%  

C. 79,34% 79,05% 78,52% Interpretacja wspó�czynnika �atwo%ci 

BO 0,08% 0,13% 0,14% 
Zadanie okaza�o si  dla zdaj$cych �atwe 

WO 0,00% 0,01% 0,00% 

Wymaganie ogólne: 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Wymaganie szczegó"owe: 

III.2.4. Ucze" stosuje zwi$zki frazeologiczne rozumiej$c ich znaczenie. 

 

Komentarz 

 W tegorocznym zestawie egzaminacyjnym umiej tno%& stosowania zwi$zków 

frazeologicznych by�a sprawdzana dwukrotnie: za pomoc$ zadania 17. i 19. Wyniki obu 

zada" pozwalaj$ na sformu�owanie uogólnienia, #e gimnazjali%ci w Okr gu dobrze 

radz$ sobie z t$ umiej tno%ci$, bez trudu wskazuj$ przeno%ne znaczenie popularnych  

frazeologizmów. 
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2. Analiza odpowiedzi uczniów do zada" otwartych wraz z przyk�adami 

rozwi$za" uczniowskich  

 
Zadanie 21. (0-2) 

 

Wymaganie ogólne: 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

Wymagania szczegó"owe: 

III.1.5.  Ucze" tworzy wypowied' pisemn$ w formie listu. 

III.1.2. Ucze" dostosowuje sposób wyra#ania si  do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej 

oraz do zamierzonego celu. 

 

Poziom wykonania zadania 21. 

Maksymaln$ liczb  punktów uzyska"o  ok. 41,3% uczniów rozwi#zuj#cych wersj  

A arkusza egzaminacyjnego z zakresu j zyka polskiego w Okr gu. 

Zero punktów otrzyma"o prawie 34,3% gimnazjalistów z tej grupy. 

 

Zadanie 21.  L W Z 

(redni wynik punktowy (maksymalnie 2 punkty) 1,04 1,09 1,02 

Wspó�czynnik �atwo%ci 0,52 0,55 0,51 

 

Zestawienie liczby uczniów, którzy otrzymali 2, 1 lub 0 pkt. 

 

Liczba 

punktów 

Procent liczby uczniów, którzy uzyskali okre%lon$ liczb  punktów w woj.: 

lubuskim wielkopolskim zachodniopomorskim 

2 38,40% 42,72% 39,71% 

1 27,73% 24,20% 22,63% 

0 33,87% 33,08% 37,66% 

 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania 21. sprawdzano umiej tno%& formu�owania krótkiej 

wypowiedzi na zadany temat w sposób dostosowany do wskazanej sytuacji 

komunikacyjnej. Gimnazjalistom polecono napisanie zapytania do internetowej poradni 

j zykowej, dotycz$cego zagadnienia j zykowego budz$cego w$tpliwo%ci i zwrócenie 

uwagi na w�a%ciwy, stosowny do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej, styl wypowiedzi. 

Zadanie okaza�o si  dla uczniów umiarkowanie trudne. Najcz %ciej pope�nianym przez 

pisz$cych b� dem by�o kopiowanie sformu�owa" lub pyta" z arkusza egzaminacyjnego, 

tworzenie wypowiedzi, która nie zawiera�a pytania/zagadnienia j zykowego 

do rozstrzygni cia i wyja%nienia lub takiej, która dotyczy�a zagadnienia innego 

ni# j zykowe. Uczniowie nie przestrzegali tak#e zasady stosowno%ci stylu, pos�uguj$c si  

w zwrotach do adresata wyra#eniami klasyfikowanymi jako familiarne, a wi c w tej 

sytuacji niew�a%ciwymi.  

Najwy#sze wyniki za rozwi$zanie zadania krótkiej odpowiedzi uzyskali uczniowie 

z Wielkopolski, %rednio o 3 punkty procentowe mniej zdobyli uczniowie z województwa 

lubuskiego, a o 4 punkty procentowe mniej gimnazjali%ci z województwa 

zachodniopomorskiego. 
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Poni#ej przedstawiono przyk�ady uczniowskich rozwi$za" zadania 21. 

 

Odpowiedzi poprawne 

 

Przyk�ad 1. 

 
 

Przyk�ad 2. 

 
Przyk�ad 3. 
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Komentarz 

W przyk�adach 1., 2. i 3. uczniowie formu�uj$ konkretne problemy 

j zykoznawcze i prosz$ o ich rozstrzygni cie. Ka#da wypowied' zawiera inn$, 

ale dopuszczaln$ w j zyku oficjalnym formu�  grzeczno%ciow$. Poniewa# nie oceniano 

zapisu ani sprawno%ci j zykowej, za wszystkie przytoczone wy#ej przyk�ady przyznano 

maksymaln$ liczb  punktów. 

 

 

Odpowiedzi cz %ciowo poprawne 

 

Przyk�ad 4. 

 
 

 

Komentarz  

W przyk�adzie 4. mamy do czynienia jedynie z prób$ sformu�owania zagadnienia 

j zykowego. Ucze" nie pyta, dlaczego tematy odmiany wyrazu Indianin ró#ni$ si  

w liczbie pojedynczej i mnogiej lub na czym polega specyfika odmiany rzeczowników 

zako"czonych na –anin. Informuje jedynie, #e „nie rozumie tej odmiany”. Poniewa# 

przestrzega w�a%ciwej etykiety j zykowej, przyznano mu 1 punkt. 

 

 

Przyk�ad 5.  
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Przyk�ad 6. 

 
 

 

Komentarz 

 Autorzy przyk�adów 5. i 6. co prawda tworz$ logicznie sformu�owane zapytania 

dotycz$ce zagadnienia  j zykowego, wymagaj$cego rozstrzygni cia, ale nie dostosowuj$ 

sposobu wyra#ania si  do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej. Zwroty grzeczno%ciowe 

Drogi profesorze i Drogi panie Profesorze, pomijaj$c b� dny zapis ma�$ liter$, s$ zbyt 

familiarne, by móc przyzna& punkt.  

 

 

Odpowiedzi b� dne  

 

Przyk�ad 7.  
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Przyk�ad 8. 

 

 
 

Przyk�ad 9. 

 

 
 

Komentarz 

 Autorzy przyk�adów 7., 8. i 9. co prawda dostosowali sposób wyra#ania si  

do oficjalnej  sytuacji komunikacyjnej, ale za ich prace nie przyznano punktów, 

poniewa# nie spe�nili kryterium merytorycznego. W przyk�adzie 7. pos�u#ono si  

sformu�owaniami pochodz$cymi z arkusza, co by�o niezgodne z tre%ci$ polecenia. Autor 

przyk�adu 8. pope�ni� b�$d, naruszaj$c sta�o%& zwi$zku frazeologicznego, natomiast 

w przyk�adzie 9. postawiano problem przyrodniczy, a nie j zykoznawczy. 
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Zadanie 22. (0-10)  

 

Wymaganie ogólne: 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

Wymagania szczegó"owe: 

III.1.1.  Ucze" tworzy wypowied' pisemn$ w formie charakterystyki. 

III.1.2.  Ucze" stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworz$c 

spójn$ pod wzgl dem logicznym i sk�adniowym wypowied' na zadany temat. 

III.2.3.  Ucze", tworz$c wypowiedzi, d$#y do precyzyjnego wys�awiania si ; %wiadomie 

dobiera synonimy i antonimy dla wyra#enia zamierzonych tre%ci. 

III.2.5. Ucze" stosuje ró#ne rodzaje zda" we w�asnych tekstach; dostosowuje szyk 

wyrazów i zda" sk�adowych do wagi, jak$ nadaje przekazywanym informacjom. 

Umiej tno!ci z zakresu szko�y podstawowej.  

III.2.3.  Ucze" stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych. 

III.2.5.  Ucze" pisze poprawnie pod wzgl dem ortograficznym. 

III.2.6.  Ucze" poprawnie u#ywa znaków interpunkcyjnych. 

 

Poziom wykonania zadania 22. 

Maksymaln$ liczb  punktów uzyska"o ok. 2,8% uczniów w Okr gu rozwi#zuj#cych wersj  

A arkusza egzaminacyjnego z zakresu j zyka polskiego. 

Zero punktów otrzyma"o prawie 13,3% gimnazjalistów z tej grupy. 

 

Zadanie 22.  L W Z 

(rednia liczba punktów (maksymalnie 10 punktów) 4,90 4,88 4,44 

Wspó�czynnik �atwo%ci 0,49 0,49 0,44 

 

Na wykresie 8. przedstawiono osi#gni cia uczniów rozwi#zuj#cych zadanie 22. 

Osi�gni cia uczniów rozwiazuj�cych zadanie 22.
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Wykres 8. Procent zdaj#cych, którzy otrzymali okre lon# liczb� punktów za zadanie 22 
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Wykres 8., prezentuj#cy osi#gni cia uczniów rozwi#zuj#cych zadanie rozszerzonej 

odpowiedzi, pokazuje niepokoj#cy stosunek liczby gimnazjalistów, którzy nie uzyskali 

punktów za rozwi#zanie tego zadania do liczby uczniów, którzy osi#gn li maksymaln# liczb  

punktów. Trzecioklasistów, którzy podj li prób  napisania charakterystyki, a mimo to 

otrzymali zero punktów, jest ponad sze$ciokrotnie wi cej ni! tych, którzy uzyskali 

za to zadanie 10 punktów. Najwi ksza dysproporcja w realizacji wypracowania wyst#pi"a 

w województwie zachodniopomorskim, gdzie uczniowie najcz $ciej otrzymywali te! 

minimaln# liczb  punktów.  

Najcz $ciej uzyskiwane wyniki mieszcz# si  w przedziale 4 - 7 punktów, cho% 

w !adnym z województw Okr gu zdaj#cy nie uzyskali $redniej 50% punktów mo!liwych 

do zdobycia.  

W zadaniu 22. uczniowie wypowiadali si  w formie charakterystyki. Poziom 

wykonania zadania okre$lano poprzez ocen  sze$ciu aspektów wypowiedzi: tre$ci, 

segmentacji tekstu, stylu, j zyka, ortografii i interpunkcji. Zadanie okaza"o si  dla pisz#cych 

trudne.  

 

Wykres 9. przedstawia osi#gni cia gimnazjalistów w zakresie pierwszego 

z ocenianych aspektów zadania rozszerzonej odpowiedzi – tre$ci; pozosta"e aspekty oceny 

charakterystyki zaprezentowano w tabeli 1. 
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Wykres 9. Osi#gni�cia gimnazjalistów w zakresie tre ci 

 

Najwy!sz# punktacj  za tre$% (4 punkty) mogli otrzyma% uczniowie, których prace 

by"y charakterystyk# postaci literackiej, wykazuj#cej si  odwag#, przedstawia"y przyk"ady 

jej zachowania potwierdzaj#ce t  cech  oraz inne cechy z ni# powi#zane, zawiera"y ocen  

postaci i uzasadnienie opinii autora, by"y logiczne i spójne. 
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Umiej tno$% ta by"a dla uczniów ze wszystkich trzech województw Okr gu trudna.  

 Gimnazjali$ci najcz $ciej otrzymywali tylko 2 lub 1 z 4 punktów mo!liwych 

do uzyskania. Oznacza to, !e w przewa!aj#cej cz $ci swojej pracy charakteryzowali 

w"a$ciwie wybranego bohatera literackiego, ale si gali te! po elementy innych form 

wypowiedzi (najcz $ciej opowiadania lub rozprawki), ograniczali si  do podania jednego 

przyk"adu zachowania postaci potwierdzaj#cego wymienion# w temacie cech  i wskazywali, 

a nie prezentowali, inne cechy wewn trzne, nie wi#!#c ich w sposób spójny z odwag# 

wskazan# w temacie. 

W  wielu  wypowiedziach  wyst#pi"y  b" dy  rzeczowe,  wynikaj#ce  z  braku  znajomo$ci  

tre$ci lektur, z niewiedzy dotycz#cej rodzajów i gatunków literackich oraz z b" dnego 

przypisywania autorstwa lektur obowi#zkowych. 

 Zdarza"o si , !e uczniowie charakteryzowali bohaterów filmowych czy osoby znane 

z !ycia publicznego, uznawali za postaci literackie bohaterki fragmentu tekstu O odwadze 

W. 'ukaszewskiego zamieszczonego w arkuszu lub pisali prac  w innej ni! charakterystyka 

formie. Nieliczne prace zachowywa"y wymagan# form , ale wybór bohatera by" nietrafny, 

a odwaga jako cecha postaci nie by"a wskazywana nawet w sposób po$redni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okr gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2013 – J!ZYK POLSKI 

analiza poziomu opanowania umiej�tno ci uczniowskich sprawdzanych poprzez zadania 
 

 - 37 - 37

W tabeli 1. zosta"y przedstawione wspó"czynniki "atwo$ci oraz procent zdaj#cych, 

którzy w poszczególnych województwach osi#gn li okre$lony poziom umiej tno$ci 

w pozosta"ych aspektach. 

 

Tabela 1. Osi#gni�cia gimnazjalistów w zakresie segmentacji tekstu, stylu, j�zyka, ortografii i interpunkcji 

 

 

Konsekwentna, celowa segmentacja tekstu, zachowanie logicznego porz#dku 

i spójno$ci wypowiedzi okaza"y si  dla lubuskich i wielkopolskich gimnazjalistów 

umiej tno$ci# "atw#, natomiast dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego 

umiarkowanie trudn#. Najcz stsze b" dy pope"niane przez uczniów to zaburzenie proporcji 

pomi dzy cz $ciami pracy – nadmiernie rozbudowana cz $% prezentuj#ca posta% i jej cechy 

zewn trzne w porównaniu z prezentacj# cech wewn trznych postaci i jej ocen#.  

 

 'atw# umiej tno$ci# okaza"o si  te! zastosowanie w"a$ciwego, dostosowanego 

do formy wypowiedzi, stylu, dobrze znanego uczniom. Tylko nieliczni gimnazjali$ci 

pos"u!yli si  innymi formami wypowiedzi, pisz#c rozprawk , list czy opowiadanie. 

 

Województwo 
Wspó�czynnik 

�atwo%ci 

Poziom osi$gni & w procentach w zakresie: 

segmentacji tekstu 

1 0 

lubuskie 0,73 74,15 25,85 

wielkopolskie 0,74 74,30 25,70 

zachodniopomorskie 0,66 66,6 33,4 

  
stylu 

1 0 

lubuskie 0,79 80,23 19,77 

wielkopolskie 0,79 79,62 20,38 

zachodniopomorskie 0,73 73,24 26,76 

  
j zyka 

2 1 0 

lubuskie 0,41 34,02 13,89 52,09 

wielkopolskie 0,39 32,84 12,40 54,76 

zachodniopomorskie 0,37 30,88 11,62 57,50 

  
ortografii 

1 0 

lubuskie 0,50 50,44 49,56 

wielkopolskie 0,49 49,46 50,54 

zachodniopomorskie 0,48 48,18 51,82 

  
interpunkcji 

1 0 

lubuskie 0,33 33,10 66,90 

wielkopolskie 0,30 30,83 69,17 

zachodniopomorskie 0,30 29,12 70,88 
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 Powa!ny problem stanowi"o dla gimnazjalistów przestrzeganie poprawno%ci 

j zykowej. Ponad 50%  pisz#cych - we wszystkich województwach Okr gu - otrzyma"o 

za t  umiej tno$% 0 punktów. W wielu pracach komunikatywno$% zak"óca"y liczne b" dy 

fleksyjne, leksykalne, frazeologiczne, sk"adniowe i stylistyczne. Zdarza"y si  prace, w których 

d"ugie i niespójne wypowiedzenia, zbudowane niezgodnie z podstawowymi regu"ami sk"adni 

(potoki sk"adniowe), sprawia"y, !e prace by"y zupe"nie niezrozumia"e.  

Zdecydowan# wi kszo$% b" dów pope"nianych przez zdaj#cych stanowi# jednak 

niepoprawne konstrukcje sk"adniowe. Najcz stsze z nich to powtarzanie tych samych struktur 

zdaniowych, niepoprawny szyk wyrazów, brak powi#za& miedzy poszczególnymi cz $ciami 

zdania lub s#siednimi wypowiedzeniami, nieumiej tno$% wyznaczania granic zdania 

i naruszanie zwi#zków wyrazowych w wypowiedzeniu. Pojawiaj#ce si  w pracach 

uczniowskich b" dy wynika"y te! z braku wystarczaj#cego zasobu s"ów, skutkuj#cego 

powtórzeniami wyrazowymi i nadu!ywaniem zaimków, zw"aszcza wskazuj#cych 

oraz z nieprzestrzegania zasad dotycz#cych odmiany pisanej i mówionej j zyka, w wyniku 

czego w pracach pojawia"y si  liczne kolokwializmy, wyrazy modne czy obce, zak"ócaj#ce 

jednolito$% stylistyczn# wypowiedzi. 

 

 Dla kolejnego rocznika gimnazjalistów przestrzeganie regu� ortografii by"o trudne 

lub umiarkowanie trudne. Blisko 50% pisz#cych otrzyma"o za t  umiej tno$% 0 punktów.  

Uczniowie pope"niali podstawowe b" dy w wyrazach z ó, u, !, rz, ch i h. Cz sto b" dnie 

zapisywali samog"oski nosowe w formach 1. osoby l. poj. czasu tera�niejszego i ko&cówki 

rzeczowników w celowniku liczby mnogiej. Znaczna liczba pisz#cych nie stosowa"a zasad 

pisowni przeczenia nie z ró!nymi cz $ciami mowy. Zdaj#cy mieli powa!ne problemy 

z pisowni# "#czn# i roz"#czn# przyimków oraz z poprawnym zastosowaniem wielkich liter, 

nawet w tytu"ach i na pocz#tku zdania. W zakresie poprawno$ci zapisu problemem staje si  

niestosowanie znaków diakrytycznych. 

 

 Przestrzeganie zasad interpunkcji by"o dla tegorocznych gimnazjalistów 

umiej tno$ci# najtrudniejsz# spo$ród wszystkich, uwzgl dnianych podczas oceny poziomu 

wykonania zadania rozszerzonej odpowiedzi. Ponad po"owa tegorocznych absolwentów 

otrzyma"a za t  umiej tno$% 0 punktów. W zdecydowanej wi kszo$ci prac pisz#cy 

nie stosowali przecinków pomi dzy zdaniami podrz dnymi i nadrz dnymi oraz pomi dzy 

zdaniami wspó"rz dnymi lub stosowali je w niew"a$ciwym miejscu. Zdarza"y si  prace, 

których autorzy nie stosowali przecinków przy wyliczeniach i wprowadzaniu do wypowiedzi 

zda& wtr#conych. 

  

W wielu przypadkach zdaj#cy nie opanowali na zadowalaj#cym poziomie 

umiej tno$ci czytelnego i starannego zapisu wypowiedzi, co znacznie utrudnia"o prac  

egzaminatorów sprawdzaj#cych i oceniaj#cych arkusze egzaminacyjne.  
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Poni!ej zaprezentowano przyk"adowe prace uczniów w ró!nym stopniu realizuj#ce 

aspekt tre$ci. 

 

Prace poprawne  

 

Przyk�ad 1. 
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Przyk�ad 2. 
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Komentarz 

 Oba wypracowania w zakresie tre%ci prezentuj$ najwy#szy poziom osi$gni &; 

s$ spójnymi charakterystykami postaci literackich wykazuj$cych si  ró#nie rozumian$ 

odwag$. Bohaterowie zostali zaprezentowani w sposób pe�ny i wyczerpuj$cy. Oprócz 

dominuj$cej cechy charakteru, wyeksponowano te# inne z ni$ powi$zane. Warto 

równie# zwróci& uwag  na wyra#on$ wprost ocen  postaci. 
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Prace cz %ciowo poprawne  

 

Przyk�ad 3. 
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Przyk�ad 4. 
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Przyk�ad 5. 
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Komentarz 

 Przyk�ady 3., 4. i 5. w ró#nym stopniu realizuj$ kryterium tre%ci. Autor 

charakterystyki Zbyszka z Bogda"ca prezentuje posta& i jej g�ówn$ cech , cho& 
przyk�ady odwa#nego zachowania jedynie wskazuje. W sposób wnikliwy omawia tylko 

stosunek rycerza do zwierz$t, w niewielkim stopniu zajmuje si  innymi cechami 

bohatera.  

W pracy po%wi conej Rolandowi skoncentrowano si  na jednym wnikliwie omówionym 

przyk�adzie odwa#nego zachowania.  

Przyk�ad 5., w którym zaprezentowano Harry’ego Pottera, jest prób$ charakterystyki 

postaci literackiej wykazuj$cej si  odwag$. Autor wi cej miejsca po%wi ca na omówienie 

innych, niepowi$zanych ze wskazan$ w temacie, cech.  

 

 

Prace niepoprawne 

 

Przyk�ad 6. 
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Przyk�ad 7. 
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Przyk�ad 8 
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Komentarz 

Przyk�ady 6. i 7. s$ charakterystykami postaci nieliterackich i mimo i# ich autorzy 

przestrzegaj$ zaleconej formy oraz jako dominuj$c$ cech  wskazuj$ odwag , 

to za te wypracowania otrzymali zero punktów we wszystkich kryteriach. 

Autor charakterystyki Andrzeja Radka wykaza� si  nieznajomo%ci$ dobrze 

zakorzenionych w tradycji szkolnej lektur i po�$czy� w swej pracy cechy ró#nych 

postaci. Bohaterowi Syzyfowych prac przypisa� czyny #yj$cych w zupe�nie innych 

realiach ch�opców, sportretowanych przez Aleksandra Kami"skiego w Kamieniach 

na szaniec. 

 

 

Wnioski wynikaj$ce z analizy odpowiedzi udzielanych przez uczniów rozwi$zuj$cych 

zadania w standardowym arkuszu gimnazjalnym z zakresu j zyka polskiego 

 

 

Analiza odpowiedzi do zada& rozwi#zywanych przez uczniów podczas cz $ci 

humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z zakresu j zyka polskiego pozwala 

na sformu"owanie wniosku, !e poziom opanowania wiadomo$ci i umiej tno$ci,  

sprawdzanych przez tegoroczny arkusz egzaminacyjny, jest zró!nicowany. Pisz#cy dobrze 

radzili sobie z zadaniami sprawdzaj#cymi odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji podanych wprost lub z przeprowadzeniem prostego wnioskowania 

na podstawie wyra�nie zarysowanych przes"anek. Je$li odpowied� wymaga"a krytycznej 

oceny faktów czy wyci#gni cia w"a$ciwych wniosków interpretacyjnych wynikaj#cych 

z ca"ego tekstu, zdaj#cy osi#gali wyniki znacznie ni!sze. Trudne dla gimnazjalistów by"y 

tak!e zadania o z"o!onej konstrukcji, wymagaj#ce podj cia dwóch czynno$ci, z  których  

dopiero  drug#  by"  wybór  w"a$ciwej odpowiedzi spo$ród podanych oraz – podobnie jak 

w latach ubieg"ych – zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Analiza uczniowskich rozwi#za& 

ujawni"a tak!e niezadowalaj#cy poziom opanowania wiadomo$ci wymaganych od ucznia 

przyst puj#cego do egzaminu gimnazjalnego, np. wskazywania cech gatunkowych utworu, 

rozró!niania typów zda&, rozpoznawania $rodków stylistycznych, okre$lania funkcji wyrazów 

w zdaniu i pokaza"a, !e wielu gimnazjalistów nie zna tre$ci szkolnych lektur. 

 

W zwi$zku z tym konieczne jest: 

1) doskonalenie umiej tno$ci czytania ze zrozumieniem ró!nych tekstów kultury, 

dok"adnego analizowania ich tre$ci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzie"a 

literatury dawnej, a tak!e wspó"czesne teksty publicystyczne i popularnonaukowe, 

2) sk"anianie uczniów do czytania lektur i egzekwowanie ich znajomo$ci, 

3) kszta"cenie sprawno$ci j zykowej i umiej tno$ci w"a$ciwego wyboru 

ró!norodnych i stosownych dla danej  wypowiedzi $rodków j zykowych, 

4) %wiczenie umiej tno$ci tworzenia d"u!szych form wypowiedzi $ci$le na zadany 

temat, 

5) wdra!anie do pos"ugiwania si  ró!nymi formami wypowiedzi pisemnej 

przewidzianymi dla III etapu edukacyjnego, 

6) wypracowanie u uczniów nawyku starannego redagowania d"u!szych form 

wypowiedzi, zw"aszcza w zakresie poprawno$ci j zykowej, ortograficznej 

i interpunkcyjnej, 

7) %wiczenie umiej tno$ci rozwi#zywania zada& zamkni tych nowego typu (prawda-

fa"sz i na dobieranie), a zw"aszcza zada& o z"o!onej konstrukcji, np. "#cz#cych 

zadania typu prawda – fa"sz i wielokrotnego wyboru. 


