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Język białoruski  

Poziom podstawowy 

1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka białoruskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch zestawów 
zadań sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do tekstu 
Мода на веганaў, którego autorką jest Настасся Кахановіч, odnosiły się 4 zadania otwarte krótkiej 
odpowiedzi i 1 zadanie zamknięte typu prawda – fałsz; do tekstu Ганаровая вешалка Альгердa 
Бахарэвічa – 5 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi. Wypracowanie należało napisać na jeden z dwóch 
danych do wyboru tematów: temat 1. wymagał napisania rozprawki problemowej związanej  
z dołączonym fragmentem tekstu epickiego i brzmiał Успаміны – крыніца шчасця ці суму? Абмяркуй 
праблему і абгрунтуй свой погляд. Звяртайся да ніжэй пададзенага фрагмента тэксту Галя 
Янкі Брыля, цэлага твора i іншага тэксту культуры. Твая праца павінна налічваць не менш чым 
250 слоў, natomiast temat 2. zawierał polecenie napisania interpretacji utworu lirycznego (postawienia 
tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) Уваскрэсні, którego autorką jest Наталля Арсеннева.  

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (13 punktów za rozwiązanie testu 
oraz 37 punktów za wypracowanie).  

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej z języka mniejszości narodowej w czterech obszarach: I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego; II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; III. 
Analiza i interpretacja tekstów kultury; IV. Tworzenie wypowiedzi. Oprócz wymagań z IV etapu 
edukacyjnego (poziom podstawowy) obowiązywały wymagania z wcześniejszych etapów 
edukacyjnych.  

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 198 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 198 

z techników 0 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 0 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 194 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 4 

ze szkół publicznych 198 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 116 

mężczyźni 82 

bez dysleksji rozwojowej 195 

z dysleksją rozwojową 3 
 
* Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 

 
Z egzaminu zwolniono 16 uczniów − laureatów i finalistów Olimpiady z Języka Białoruskiego.  
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Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach  
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 0 

 

3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 24 maja 2016 r. 
Czas trwania egzaminu 170 minut 
Liczba szkół 4 
Liczba zespołów egzaminatorów 1 
Liczba egzaminatorów 5 
Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 0 
Liczba 
unieważnień2 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej 
z urządzenia telekomunikacyjnego 

0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu egzaminu 0 

art. 44zzw 
ust. 1. 

 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu  

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. 
zaginięcie karty odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów2 (art. 44zzz) 0 
Liczba prac, w których nie podjęto rozwiązania zadań 0 

  

                                                 
1Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015, poz. 959).. 
2Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2156, ze zm.). 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający Liczba 
zdających 

Minimum 
(%)  

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Odsetek 
sukcesów** 

ogółem 198 4 100 70 74 70 16 99 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

198 4 100 70 74 70 16 99 

z techników 0 0 0 0 0 0 0 0 

bez dysleksji 
rozwojowej 

195 4 100 70 74 70 16 
 

99 
 

z dysleksją 
rozwojową 

3 42 70 62 42 58 14 
 

100 

 
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
** Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 

 

Nr 
zad. 

Wymaganie ogólne 
Wymaganie szczegółowe 

 
Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania (%) 

1.1. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.12) odczytuje sens tekstów  publicystycznych, 
uwzględniając zawarte w nich informacje zarówno jawne, 
jak i ukryte. 

80 

1.2. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić fragment  
i objaśnić jego sens.  

85 

1.3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

77 

1.4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.9) wskazuje charakterystyczne cechy stylu tekstu, 
nazywa zastosowane w nim środki językowe i określa ich 
funkcje. 

49 

1.5. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

86 

2.1. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu. 9 

2.2. 
II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 

2.10) odczytuje sens całego tekstu  oraz wydzielonych 
przez siebie fragmentów; potrafi objaśnić ich sens oraz 
funkcję na tle całości. 

61 
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zawartych w nich 
informacji. 

2.3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych 
przez siebie fragmentów; potrafi objaśnić ich sens na tle 
całości. 

21 

2.4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

36 

2.5. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens zdań. 37 

Zadanie sprawdzające tworzenie wypowiedzi − wypracowanie 

T
reść 

I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego 
lub etnicznego. 
 
IV. Analiza  
i interpretacja tekstów 
kultury. 
 
 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

1.1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 
poczucia tożsamości narodowej […]. 
 
 
4.7) określa problematykę utworu (gimnazjum); 
4.10) rozpoznaje sposoby kreowania bohatera i świata 
przedstawionego. 
 
 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną odmianą języka 
narodowego (gimnazjum); 
3.1) tworzy dłuższy tekst pisany zgodnie 
z podstawowymi regułami jego organizacji, 
przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej; 
3.2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 
według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia 
tezę, dobiera i porządkuje argumenty, dobiera przykłady 
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie); 
3.4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie 
sprawę z ich wartości i funkcji. 

74 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 

92 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

87 

S
pójność lokalna 

90 

S
tosow

ność 
stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego (gimnazjum). 

76 

P
opraw

ność językow
a 

3.10) operuje słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych; 
3.11) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 
wysławiania się (gimnazjum); 
3.12) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich 
znaczenie (gimnazjum); 
3.14) stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach 
(gimnazjum); 
3.19) stosuje poprawne formy odmiany […] wyrazów  
w związkach składniowych (gimnazjum). 

58 

P
opraw

ność 
zapisu 

3.15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych (gimnazjum); 
3.13) pisze poprawnie pod względem ortograficznym 
(szkoła podstawowa); 
3.14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (szkoła 
podstawowa). 

62 
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Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych  
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Język ukraiński  

Poziom podstawowy 
1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka ukraińskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch zestawów 
zadań sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do tekstu 
Про свободу, którego autorem jest Любомир Гузар, odnosiło się 5 zadań otwartych krótkiej 
odpowiedzi oraz jedno zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru; do tekstu Наш Banksy.Стрит-арт-
художник #Sociopath про соціальне мистецтво (Ярина Винницька) – 4 zadania otwarte krótkiej 
odpowiedzi oraz jedno zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru. Wypracowanie należało napisać na 
jeden z dwóch danych do wyboru tematów: temat 1. wymagał napisania rozprawki problemowej 
związanej z dołączonym fragmentem tekstu epickiego i brzmiał Місто – простір єдності чи поділів? 
Поміркуй над проблемою, беручи до уваги наведені уривки твору Юрія Андруховича Місто-
корабель, звернися до інших текстiв культури. Твоя робота повинна налічувати мінімум 250 
слів, natomiast temat 2. zawierał polecenie napisania interpretacji wiersza (postawienia tezy 
interpretacyjnej i jej uzasadnienia) Псалми степу, którego autorem jest Євген Маланюк.  
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (13 punktów za rozwiązanie testu 
oraz 37 punktów za wypracowanie).  

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej z języka mniejszości narodowej w czterech obszarach: I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego lub etnicznego; II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji; III. Analiza i interpretacja tekstów kultury; IV. Tworzenie wypowiedzi. Oprócz wymagań  
z IV etapu edukacyjnego (poziom podstawowy) obowiązywały wymagania z wcześniejszych etapów 
edukacyjnych.  

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 77 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 77 

z techników 0 

ze szkół na wsi 49 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 12 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 16 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 77 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 47 

mężczyźni 30 

bez dysleksji rozwojowej 72 

z dysleksją rozwojową 5 
 

* Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
 

Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach  
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 0 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 24 maja 2016 r. 
Czas trwania egzaminu 170 minut 
Liczba szkół 4 
Liczba zespołów egzaminatorów* 1 
Liczba egzaminatorów* 1 
Liczba obserwatorów3 (§ 8 ust. 1) 1 
Liczba 
unieważnień4 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej 
z urządzenia telekomunikacyjnego 

0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu egzaminu 

0 

art. 44zzw 
ust. 1. 

 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu  

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. 
zaginięcie karty odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów4 (art. 44zzz) 0 
Liczba prac, w których nie podjęto rozwiązania zadań 0 

* Dane dotyczą obu poziomów egzaminu (podstawowego i rozszerzonego) łącznie. 

  

                                                 
3Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015, poz. 959).. 
4Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2156, ze zm.). 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający Liczba 
zdających 

Minimum 
(%)  

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Odsetek 
sukcesów** 

ogółem 77 30 100 76 92 75 15 100 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

77 30 100 76 92 75 15 100 

z techników 0 0 0 0 0 0 0 0 

bez dysleksji 
rozwojowej 

72 30 100 74 66 75 16 
 

100 

z dysleksją 
rozwojową 

5 64 92 80 80 78 10 
 

100 

 
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
** Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 

 

Nr 
zad. 

Wymaganie ogólne 
Wymaganie szczegółowe 

 
Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania (%) 

1.1. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

79 

1.2. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych  
w nich informacji. 

2.10) odczytuje sens grupy zdań uporządkowanych  
w akapicie. 

96 

1.3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych  
w nich informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, sens tekstu, potrafi wydzielić 
jego fragmenty i objaśnić ich sens. 

92 

1.4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych  
w nich informacji. 

2. 9) nazywa zastosowane w tekście środki językowe  
i określa ich funkcje. 

70 

1.5. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi 
(gimnazjum). 

3.11) dobiera synonimy. 79 

1.6. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.4) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym 
i perswazyjnym (gimnazjum); 
2.6. rozpoznaje funkcję tekstu. 

39 

2.1. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10)  odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić jego 
fragmenty i objaśnić ich sens. 

92 
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2.2. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.9) hierarchizuje informacje (gimnazjum). 
2.12) odczytuje sens tekstów publicystycznych, 
uwzględniając zawarte w nich informacje zarówno jawne, 
jak i ukryte. 

66 

2.3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu. 68 

2.4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.12) odczytuje sens tekstów publicystycznych, 
uwzględniając zawarte w nich informacje zarówno jawne, 
jak i ukryte. 

87 

2.5. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

88 

Zadanie sprawdzające tworzenie wypowiedzi - wypracowanie 

T
reść 

I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa 
narodowego. 
 
IV. Analiza  
i interpretacja tekstów 
kultury. 
 
 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

1.1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 
poczucia tożsamości narodowej […].  
 
 
4.7) określa problematykę utworu (gimnazjum); 
4.10) rozpoznaje sposoby kreowania bohatera i świata 
przedstawionego. 
 
 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną odmianą języka 
narodowego (gimnazjum); 
3.1) tworzy dłuższy tekst pisany zgodnie 
z podstawowymi regułami jego organizacji,  
przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej; 
3.2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 
według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia 
tezę, dobiera i porządkuje argumenty, dobiera przykłady 
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie); 
3.4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie 
sprawę z ich wartości i funkcji. 

74 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 

88 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

79 

S
pójność 
lokalna 

90 
S

tosow
ność 

stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego lub etnicznego (gimnazjum). 

87 

P
opraw

ność językow
a 

3.10) operuje słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych; 
3.11) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 
wysławiania się (gimnazjum); 
3.12) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich 
znaczenie (gimnazjum); 
3.14) stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach 
(gimnazjum); 
3.19) stosuje poprawne formy odmiany […] wyrazów  
w związkach składniowych (gimnazjum). 

71 
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P
opraw

ność 
zapisu 

3.15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych (gimnazjum); 
3.13) pisze poprawnie pod względem ortograficznym 
(szkoła podstawowa); 
3.14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (szkoła 
podstawowa). 

68 

 
 

 
 
Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych  
 
 
 

73
76

87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

II_p III_p III_r

P
oz

io
m

 o
pa

no
w

an
ia

 (
%

)

Obszar wymagań ogólnych



14 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 

 

Poziom rozszerzony 

1. Opis arkusza  

Egzamin z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym polegał na napisaniu wypracowania na jeden 
z dwóch danych do wyboru tematów. Temat 1. wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej 
związanej z dołączonym fragmentem eseju traktującym o wolności wewnętrznej człowieka i brzmiał 
На основі наведеного фрагменту сформулюй проблему й поміркуй над нею. Використай тези 
 й роздуми Тараса Прохаськa і звернися до інших текстів культури. Твоя робота повинна 
налічувати мінімум 300 слів, natomiast temat 2. – napisania interpretacji porównawczej wierszy 
(postawienia tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) ПавлоТичина Прийшли до мене в гостi..., Євген 
Плужник Я – як і всі. І штани з полотна...  
Za rozwiązanie zadania zdający mógł otrzymać 40 punktów.  

Zadanie w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzało wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej języka mniejszości narodowej (poziom rozszerzony) w czterech obszarach:  
I. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego; II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 
w nich informacji; III. Analiza i interpretacja tekstów kultury; IV. Tworzenie wypowiedzi. Zdających 
obowiązywały również wymagania z poziomu podstawowego oraz z wcześniejszych etapów 
edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum). 

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 17 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 17 

z techników 0 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 13 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 2 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 2 

ze szkół publicznych 17 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 13 

mężczyźni 4 

bez dysleksji rozwojowej 16 

z dysleksją rozwojową 1 
 

* Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 

 
Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach  
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 0 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 24 maja 2016 r. 
Czas trwania egzaminu 180 minut 
Liczba szkół 8 
Liczba zespołów egzaminatorów* 1 
Liczba egzaminatorów* 1 
Liczba obserwatorów5 (§ 8 ust. 1) 0 
Liczba 
unieważnień6 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej 
z urządzenia telekomunikacyjnego 

0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu egzaminu 0 

art. 44zzw 
ust. 1. 

 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu  

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. 
zaginięcie karty odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów6 (art. 44zzz) 0 
Liczba prac, w których nie podjęto rozwiązania zadań 0 

 

* Dane dotyczą obu poziomów egzaminu (podstawowego i rozszerzonego) łącznie.  

                                                 
5Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015, poz. 959).. 
6Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2156, ze zm.). 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający 
Liczba 

zdających 
Minimum 

(%)  
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Modalna 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

ogółem 17 43 100 93 
93, 95,  

100 
87 14 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 17 43 100 93 

93, 95,  
100 

87 14 

z techników 0 0 0 0 0 0 0 

 

* Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

 
Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom spełnienia wymagań w zakresie tworzenia wypracowania na poziomie 
rozszerzonym (wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji porównawczej ujętych łącznie) 

 
 Wymaganie ogólne 

 
Wymaganie szczegółowe 

Zdający: 

Poziom 
wykonania  

(%) 

T
reść 

I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego 
lub etnicznego. 
 
IV. Analiza  
i interpretacja tekstów 
kultury. 
 
 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

1.1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 
poczucia tożsamości narodowej […] i przynależności do 
wspólnoty europejskiej oraz światowej. 
 
4.7) określa problematykę utworu (gimnazjum); 
PR4.1) wskazuje związki między różnymi aspektami 
utworu; 
PR4.8) rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi. 
 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną odmianą języka 
narodowego (gimnazjum); 
3.1) tworzy dłuższy tekst pisany zgodnie 
z podstawowymi regułami jego organizacji, 
przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej; 
3.2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 
według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia 
tezę, dobiera i porządkuje argumenty, dobiera przykłady 
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie); 
3.4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie 
sprawę z ich wartości i funkcji. 

85 

P
opraw

ność rzeczow
a 

88 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

97 

S
pójność 
lokalna 

97 
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S
tosow

ność 
stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego  (gimnazjum). 

97 

P
opraw

ność językow
a 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.10) operuje słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych; 
3.11) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 
wysławiania się (gimnazjum); 
3.12) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich 
znaczenie (gimnazjum); 
3.14) stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach 
(gimnazjum); 
3.19) stosuje poprawne formy odmiany […] wyrazów  
w związkach składniowych (gimnazjum). 

82 

P
opraw

ność 
zapisu 

3.15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych (gimnazjum); 
3.13) pisze poprawnie pod względem ortograficznym 
(szkoła podstawowa); 
3.14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (szkoła 
podstawowa). 

68 
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Język litewski  

Poziom podstawowy 
1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka litewskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch zestawów 
zadań sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do 
wystąpienia Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventėje odnosiło się 5 zadań otwartych krótkiej 
odpowiedzi; do rozmowy Tarp redagavimo ir vertimo Su Roma Zagorskiene kalbasi Diana Bučiūtė –  
4 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i jedno zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru. Wypracowanie 
należało napisać na jeden z dwóch danych do wyboru tematów: temat 1. wymagał napisania rozprawki 
problemowej związanej z dołączonym fragmentem tekstu epickiego i brzmiał Ar žmogus visada gali 
rinktis ir likti ištikimas sau artimiems idealams? Svarstykite remdamiesi pateiktomis ištraukomis iš 
Dalios Grinkevičiūtės apysakos Lietuviai prie Laptevų jūros ir kitu kultūros tekstu. Jūsų rašinio apimtis 
turi būti ne mažesnė negu 250 žodžių, natomiast temat 2. zawierał polecenie napisania interpretacji 
wiersza (postawienia tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) Mano protėvių žemė, którego autorem jest 
Bernardas Brazdžionis. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów  
(13 punktów za rozwiązanie testu oraz 37 punktów za wypracowanie).  

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej z języka mniejszości narodowej w czterech obszarach: I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego lub etnicznego; II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji; III. Analiza i interpretacja tekstów kultury; IV. Tworzenie wypowiedzi. Oprócz wymagań  
z IV etapu edukacyjnego (poziom podstawowy) obowiązywały wymagania z wcześniejszych etapów 
edukacyjnych.  

2. Dane dotyczące populacji zdających 
Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 35 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 35 

z techników 0 

ze szkół na wsi    35 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 0 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 35 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 24 

mężczyźni 11 

bez dysleksji rozwojowej 34 

z dysleksją rozwojową 1 
 
* Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
 

Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach 
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 0 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 24 maja 2016 r. 
Czas trwania egzaminu 170 minut 
Liczba szkół 1 
Liczba zespołów egzaminatorów* 1 
Liczba egzaminatorów* 2 
Liczba obserwatorów7 (§ 8 ust. 1) 0 
Liczba 
unieważnień8 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej 
z urządzenia telekomunikacyjnego 

0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu egzaminu 0 

art. 44zzw 
ust. 1. 

 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu  

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku  
(np. zaginięcie karty odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów8 (art. 44zzz) 0 
Liczba prac, w których nie podjęto rozwiązania zadań 0 

* Dane dotyczą obu poziomów egzaminu (podstawowego i rozszerzonego) łącznie. 

  

                                                 
7Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015, poz. 959).. 
8Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2156, ze zm.). 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający Liczba 
zdających 

Minimum 
(%)  

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Odsetek 
sukcesów** 

ogółem 35 62 100 86 96 83 12 100 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

35 62 100 86 96 83 12 100 

z techników 0 0 0 0 0 0 0 0 

bez dysleksji 
rozwojowej 

34 62 100 85 96 83 12 
 

100 

z dysleksją 
rozwojową 

1 94 94 94 94 94 – 
 

100 

 
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
** Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 

 

Nr 
zad. 

 
 

Wymaganie ogólne 
 

 
 

Wymaganie szczegółowe 
Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania (%) 

1.1. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.4) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym 
i perswazyjnym (gimnazjum). 

89 

1.2. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.9) nazywa zastosowane w tekście środki językowe  
i określa ich funkcje.  

89 

1.3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu (w tym 
szczególnie intencje nadawcze). 

81 

1.4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2. 10) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenie 
wyrazów). 

91 

1.5. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenie związków 
frazeologicznych). 

91 

2.1. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

89 
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2.2. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens grupy zdań uporządkowanych  
w akapicie. 

69 

2.3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.12) odczytuje sens tekstów, uwzględniając zawarte  
w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

96 

2.4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.12) odczytuje sens tekstów, uwzględniając zawarte  
w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

97 

2.5. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi 
(gimnazjum). 

3.11) dobiera synonimy. 86 

T
reść 

I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego 
lub etnicznego. 
 
 
IV. Analiza  
i interpretacja tekstów 
kultury. 
 
 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

1.1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 
poczucia tożsamości narodowej […]  
i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz 
światowej; 
 
4.7) określa problematykę utworu (gimnazjum); 
4.10) rozpoznaje sposoby kreowania bohatera i świata 
przedstawionego. 
 
 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną odmianą języka 
narodowego (gimnazjum); 
3.1) tworzy dłuższy tekst pisany zgodnie 
z podstawowymi regułami jego organizacji, 
przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej; 
3.2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 
według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia 
tezę, dobiera i porządkuje argumenty, dobiera przykłady 
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie); 
3.4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie 
sprawę z ich wartości i funkcji. 

81 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 

97 

Z
am

ysł kom
pozycyjny 

99 

S
pójność 
lokalna 

97 

S
tosow

ność 
stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego lub etnicznego (gimnazjum). 

100 

P
opraw

ność językow
a 

3.10) operuje słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych; 
3.11) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 
wysławiania się (gimnazjum); 
3.12) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich 
znaczenie (gimnazjum); 
3.14) stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach 
(gimnazjum); 
3.19) stosuje poprawne formy odmiany […] wyrazów  
w związkach składniowych (gimnazjum); 

54 



22 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 

 

P
opraw

ność 
zapisu 

3.15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych (gimnazjum); 
3.13) pisze poprawnie pod względem ortograficznym 
(szkoła podstawowa); 
3.14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (szkoła 
podstawowa). 

60 

 
 

 

Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych  
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Poziom rozszerzony 

1. Opis arkusza  

 
Egzamin z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym polegał na napisaniu wypracowania na jeden 
z dwóch danych do wyboru tematów. Temat 1. wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej 
związanej z fragmentem tekstu dotyczącym kultury masowej i wysokiej i brzmiał Remdamiesi pateikta 
ištrauka suformuluokite problemą ir ją panagrinėkite. Naudokitės Leonido Donskio tezėmis ir 
apmąstymais, atsižvelkite į kitus kultūros tekstus. Jūsų rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 300 
žodžių, natomiast temat 2. – napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy 
interpretacyjnej i jej uzasadnienia): Svetimoji duona Kazysa Bradūnasa i Be motinos tėvynės. Malda, 
Bernardasa Brazdžionisa. Za rozwiązanie zadania zdający mógł otrzymać 40 punktów.  

Zadanie w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzało wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej języka mniejszości narodowej (poziom rozszerzony) w czterech obszarach:  
I. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego; II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie zawartych w nich informacji; III. Analiza i interpretacja tekstów kultury; IV. Tworzenie 
wypowiedzi. Zdających obowiązywały również wymagania z poziomu podstawowego oraz  
z wcześniejszych etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum). 

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 28 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 27 

z techników 1 

ze szkół na wsi 24 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 3 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 1 

ze szkół publicznych 28 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 19 

mężczyźni 9 

bez dysleksji rozwojowej 27 

z dysleksją rozwojową 1 
 

* Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 

 
Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach 
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 0 
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3. Przebieg egzaminu 

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 24 maja 2016 r. 
Czas trwania egzaminu 180 minut 
Liczba szkół 4 
Liczba zespołów egzaminatorów* 1 
Liczba egzaminatorów* 2 
Liczba obserwatorów9 (§ 8 ust. 1) 0 
Liczba 
unieważnień10 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej 
z urządzenia telekomunikacyjnego 

0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu egzaminu 0 

art. 44zzw 
ust. 1. 

 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu  

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. 
zaginięcie karty odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów10 (art. 44zzz) 0 
Liczba prac, w których nie podjęto rozwiązania zadań 0 

 
* Dane dotyczą obu poziomów egzaminu (podstawowego i rozszerzonego) łącznie.  

                                                 
9Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015, poz. 959).. 
10Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2156, ze zm.). 



Język litewski 25 

 

 

4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający 
Liczba 

zdających 
Minimum 

(%)  
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Modalna 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

ogółem 28 48 100 80 95 79 14 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

27 48 100 80 95 80 14 

z techników 1 70 70 70 70 70 – 

 

* Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.  

 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom spełnienia wymagań w zakresie tworzenia wypracowania na poziomie 
rozszerzonym (wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji porównawczej ujętych łącznie) 

 
 Wymaganie ogólne 

Wymaganie szczegółowe 
 
Zdający: 

Poziom 
wykonania  

(%) 

T
reść 

I. Zrozumienie własnego 
dziedzictwa narodowego 
lub etnicznego. 
 
 
IV. Analiza  
i interpretacja tekstów 
kultury. 
 
 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

1.1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 
poczucia tożsamości narodowej […]  
i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz 
światowej. 
 
4.7) określa problematykę utworu (gimnazjum); 
PR4.1) wskazuje związki między różnymi aspektami 
utworu; 
PR4.8) rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi. 
 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną odmianą języka 
narodowego (gimnazjum); 
3.1) tworzy dłuższy tekst pisany zgodnie 
z podstawowymi regułami jego organizacji,  
przestrzegając zasad spójności znaczeniowej  
i logicznej; 
3.2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 
według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia 
tezę, dobiera i porządkuje argumenty, dobiera przykłady 
ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe 
wnioskowanie); 
3.4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie 
sprawę z ich wartości i funkcji. 

79 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 
100 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

96 

S
pójność lokalna 

96 
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S
tosow

ność 
stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego lub etnicznego (gimnazjum). 

100 

P
opraw

ność językow
a 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.10) operuje słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych; 
3.11) tworząc wypowiedzi, dąży do precyzyjnego 
wysławiania się (gimnazjum); 
3.12) stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich 
znaczenie (gimnazjum); 
3.14) stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach 
(gimnazjum); 
3.19) stosuje poprawne formy odmiany […] wyrazów  
w związkach składniowych (gimnazjum). 

50 

P
opraw

ność 
zapisu 

3.15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł 
interpunkcyjnych (gimnazjum); 
3.13) pisze poprawnie pod względem ortograficznym 
(szkoła podstawowa); 
3.14) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (szkoła 
podstawowa). 

46 
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Język kaszubski  

Poziom rozszerzony 

1. Opis arkusza 

Arkusz egzaminacyjny z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym składał się z dwóch zestawów 
zadań sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach, zadania sprawdzającego umiejętność pracy z tekstem kaszubskim  
i przełożenia go na język polski oraz zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do tekstu 
Ùtwórca wirtualnëch swiatów – rozmowy Karola Wichera z Mateuszem Bullmannem odnosiły się  
4 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 1 zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru; do tekstu 
Wëcygnienié (Kadzmiérz Òstrowsczi) – 3 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 2 zadania zamknięte 
także wielokrotnego wyboru. Umiejętności rozumienia i tłumaczenia sprawdzał fragment tekstu 
Romana Robaczewskiego Derdowsczi w Pariżu. Wypracowanie należało napisać na jeden z dwóch 
danych do wyboru tematów: temat 1. wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej związanej  
z dołączonym fragmentem tekstu Wojciecha Meszka Kôrbiónka z aniołã, natomiast temat 2. zawierał 
polecenie napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej i jej 
uzasadnienia) Pògrańcze Zbigniewa Jankowskiego i Wspòmink dodomù Henryka Jerzego Musy Kota. 
 
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej języka kaszubskiego w czterech obszarach: II. Rozumienie wypowiedzi ustnych 
i pisemnych o tematyce związanej z życiem codziennym i omawianą lekturą, III. Tworzenie 
wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w języku kaszubskim  
i polskim; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), IV. Przetwarzanie tekstu sformułowanego w języku kaszubskim 
pisemnie, V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 63 punkty. 

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 20 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 17 

z techników 3 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 10 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 9 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 1 

ze szkół publicznych 15 

ze szkół niepublicznych 5 

kobiety 12 

mężczyźni 8 

bez dysleksji rozwojowej 19 

z dysleksją rozwojową 1 

* Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
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Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach 
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 0 
 

 

3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 24 maja 2016 r. 
Czas trwania egzaminu 180 minut 
Liczba szkół 9 
Liczba zespołów egzaminatorów 1 
Liczba egzaminatorów 2 
Liczba obserwatorów11 (§ 8 ust. 1) 0 
Liczba 
unieważnień12 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez 
zdającego w sali egzaminacyjnej 
z urządzenia telekomunikacyjnego 

0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu egzaminu 0 

art. 44zzw 
ust. 1. 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu  

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku  
(np. zaginięcie karty odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów12 (art. 44zzz) 0 
Liczba prac, w których nie podjęto rozwiązania zadań 0 

 

  

                                                 
11Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015, poz. 959).. 
12Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2156, ze zm.). 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający 
Liczba 

zdających 
Minimum 

(%)  
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Modalna 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

ogółem 20 16 94 63 
22,75, 

79 
56 28 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

17 48 94 68 22 57 29 

z techników 3 21 79 57 21 52 29 

 

* Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.  
 
 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 

Nr 
zad. 

Wymaganie ogólne 
Wymaganie szczegółowe  

 
Zdający 

Poziom 
wykonania 

zadania 
(%) 

1.1. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.6) odczytuje sens tekstów publicystycznych, 
uwzględniając zawarte w nich informacje. 

80 

1.2. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.4) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić jego 
fragmenty. 

85 

1.3. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi w języku 
kaszubskim, 
posługiwanie się 
rozwiniętym zasobem 
środków językowych 
(leksykalnych). 

3.2) wzbogaca zasób słownictwa. 35 

1.4. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.6) odczytuje sens tekstów publicystycznych, 
uwzględniając zawarte w nich informacje. 

20 

1.5. 
II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 

2.4) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić jego 
fragmenty.  

75 
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z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.1. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.4) odczytuje sens tekstu (grupy zdań uporządkowanych 
w akapicie). 

50 

2.2. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.4) odczytuje sens tekstu (grupy zdań uporządkowanych 
w akapicie). 

90 

2.3. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.6) odczytuje sens tekstów publicystycznych, 
uwzględniając zawarte w nich informacje. 
 

85 

2.4. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi w języku 
kaszubskim, 
posługiwanie się 
rozwiniętym zasobem 
środków językowych 
(gramatycznych). 

 
3.2) posługuje się językiem kaszubskim w sposób 
zapewniający sprawną komunikację językową. 

5 

2.5. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi pisemnych  
o tematyce związanej 
z życiem codziennym  
i omawianą lekturą; 
wykorzystanie 
informacji w nich 
zawartych. 

2.4) odczytuje sens tekstu (grupy zdań uporządkowanych 
w akapicie). 

85 

3. 

IV. Przetwarzanie 
tekstu sformułowanego 
w języku kaszubskim 
pisemnie. 

4.2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub 
wybrane informacje z tekstu w języku kaszubskim. 

54 

4. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi pisemnych 
w języku kaszubskim  
i polskim; 
posługiwanie się 
rozwiniętym zasobem 
środków językowych 
(leksykalnych, 
gramatycznych, 
ortograficznych oraz 
fonetycznych). 

3.4) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 
według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę 
lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, 
hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem 
użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera 
przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza 
prawidłowe wnioskowanie). 
 
5.2) rozpoznaje problematykę utworu; 
5.4) wskazuje zastosowane w utworze językowe środki 
artystycznego wyrazu oraz inne wyznaczniki poetyki 

57 
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V. Analiza 
i interpretacja tekstów 
kultury. 
 

danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, 
kompozycji) i określa ich funkcje; 
5.4) R. przeprowadza interpretację porównawczą utworów 
literackich; 
5.7) rozpoznaje sposoby kreowania bohatera i świata 
przedstawionego (sytuacja liryczna); 
5.8) rozpoznaje podstawowe motywy, aluzje literackie, 
symbole kulturowe i znaki tradycji oraz określa ich 
funkcje w utworze; rozpoznaje retoryczną organizację 
wypowiedzi; 
5.9) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla 
odczytania sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, 
kompozycja, słowa-klucze, motto); konteksty literackie, 
kulturowe; 
5.11) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych 
tekstach kultury wartości regionalne, narodowe 
i uniwersalne. 
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Język łemkowski  

Poziom rozszerzony 

1. Opis arkusza 

Egzamin z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym polegał na napisaniu wypracowania na 
jeden z dwóch danych do wyboru tematów. Temat 1. wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej 
związanej z fragmentem tekstu Б. Ґамбаль Три поколіня dotyczącym konieczności pielęgnowania 
języka łemkowskiego, natomiast temat 2. – napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia 
tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia): Стефанія Трохановска Лем небо над нами наше i Янко 
Фейса О люде. Za rozwiązanie zadania zdający mógł otrzymać 40 punktów.  

Zadanie w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzało wiadomości oraz umiejętności ujęte w podstawie 
programowej języka mniejszości narodowej (poziom rozszerzony) w czterech obszarach:  
I. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego; II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie zawartych w nich informacji; III. Analiza i interpretacja tekstów kultury; IV. Tworzenie 
wypowiedzi. Zdających obowiązywały również wymagania z poziomu podstawowego oraz  
z wcześniejszych etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum). 

Egzamin z języka łemkowskiego zdawały dwie osoby. 
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Komentarz 

Języki mniejszości narodowych 
 
1. Poziom podstawowy 

Arkusze egzaminacyjne z języków białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie 
podstawowym składały się z dwóch zestawów zadań testowych sprawdzających umiejętności 
wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach 
oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania.  
  
A. Rozumienie tekstu na poziomie znaczeń, struktury i komunikacji językowej  

Język białoruski 
 

Spośród zadań do pierwszego tekstu taktującego o modzie na weganizm cztery zadania okazały się dla 
zdających łatwe (1.1., 1.2., 1.3., 1.5.). Dwa z nich sprawdzały umiejętności wyszukania w wypowiedzi 
potrzebnych informacji – 1.3., 1.5., zadanie 1.1. sprawdzało odczytanie sensu tekstu, uwzględniając 
zawarte w nim informacje zarówno jawne, jak i ukryte, zadanie 1.2. – odczytanie sensu tekstu, 
wydzielenie fragmentu i objaśnienie jego sensu. Zadania testowe 1.2. – 1.5. sprawdzały rozumienie 
czytanego tekstu głównie na poziomie znaczeń, zadanie 1.1. – na poziomie struktury (określenie głównej 
myśli tekstu). Zatem z wyszukiwaniem informacji złożonych, dostrzeganiem powiązań między 
informacjami, odróżnianiem informacji ważnych od drugorzędnych, wnioskowaniem na podstawie 
przesłanek zawartych w tekście zdający nie mieli problemu. Najmniej poprawnych odpowiedzi zdający 
udzielili na pytanie dotyczące stylu tekstu i funkcji tekstu (poziom wykonania – 49 %), a należy 
podkreślić, że załączony tekst publicystyczny był łatwy w odbiorze, traktował o dyskutowanym  
w mediach zagadnieniu, cechowała go przejrzysta struktura i miał charakter typowo informacyjny. 
Rozwiązanie zadania wymagało wykorzystania informacji z tekstu oraz wiedzy o języku w zakresie 
określonym w postawie programowej dla gimnazjum i liceum.   

 
Zadania w zestawie 2. okazały się dla zdających trudne i umiarkowanie trudne. Sprawdzały umiejętności 
odczytania tekstu na poziomie znaczeń i struktury, w tym: zrozumienia sensu całego tekstu, 
poszczególnych fragmentów, wyszukania informacji, przedstawienia poglądów autora. Zadanie 2.1. 
polegało na wyznaczeniu gatunku tekstu – wypadło ono najgorzej (poziom wykonania – 9%) – zdający 
nie potrafili rozpoznać cech gatunkowych eseju. Abiturienci w większości nie zrozumieli dołączonego 
tekstu, w którym poruszone zostały zagadnienia patriotyzmu i świadomości narodowej współczesnych 
Białorusinów.  

Autor eseju zwrócił uwagę, że większość jego rodaków nie interesuje się własną historią, literaturą czy 
współczesną kulturą. Zaznaczył, że od 2014 roku na Białorusi zaczęła się moda na tradycyjną 
wyszywankę białoruską. Wystarczyło nałożyć odzież z tym elementem, żeby czuć się 
Białorusinem/Białorusinką. Według Baharewicza obnoszenie się z tradycyjnymi elementami kultury 
odbywa się na pokaz i jest w większości przypadków traktowane jako element mody, a nie przejaw 
głębokich patriotycznych uczuć. Autor wyraził ubolewanie, że wśród społeczeństwa białoruskiego 
brakuje postaw indywidualnych, świadomych swojego pochodzenia i obecnego miejsca w Europie. 
Według autora, czas już odejść od tradycji białoruskiej końca XIX – początku XX wieku opartej na 
folklorze i zwrócić się w kierunku kultury współczesnej, opartej na wiedzy, refleksji nad historią. Autor 
zauważył, że moda na tradycyjne białoruskie symbole pojawiła po wydarzeniach na Ukrainie w 2014 
roku. Białorusini stęsknieni za swoją tradycją, historią i korzeniami, które były tłumione na przestrzeni 
długiego okresu, chętnie sięgają po te symbole. Autor przestrzegał, aby oprócz mody na tradycyjne 
motywy i stroje Białorusini zastanowili się także nad pojęciem nowoczesnego patriotyzmu. Aby ta moda 
nie była tylko jednym z szybko przemijających trendów, ale pomogła w stawaniu się świadomym 
obywatelem, patriotą.  
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Bez poprawnego odczytania intencji autora, bez dostrzeżenia obecnej w tekście ironii oraz 
potraktowania poglądów autora jako jednej z propozycji spojrzenia na kwestię „patriotyzmu na pokaz”, 
poprawne wykonanie zadań w tej części arkusza nie było możliwe.  
 
Język ukraiński  
 
Zadanie 1., oparte na fragmencie artykułu Про свободу składało się z 5 zadań otwartych krótkiej 
odpowiedzi oraz jednego zadania zamkniętego wielokrotnego wyboru. W tekście omówiony był 
problem związku wolności osobistej z wolnością narodu, zbiorowości, grupy. Przywołany fragment 
miał charakter argumentacyjny. Wprowadzenie do analizy tekstu na poziomie znaczeń stanowiło 
zadanie zamknięte 1.1., które okazało się dla zdających łatwe, wymagało ono wyszukania głównej myśli 
akapitu i zarazem myśli przewodniej całego tekstu. Zadania 1.2. oraz 1.3., polegające na odczytaniu 
sensu akapitu, były dla zdających bardzo łatwe. Trudne okazało się zadanie 1.6., w którym maturzyści 
mieli określić funkcję tekstu. Błędy zdających wynikały z tego, że streszczali oni tekst zamiast podać 
jego funkcję. Tekst L. Huzara zawierał perswazję, jego celem było wpłynięcie na postawę czytelnika. 
Zadanie to wymagało zarówno odczytania i wykorzystania informacji z tekstu, jak i świadomości 
językowej koniecznej do odnalezienia perswazji na podstawie języka i stylu tekstu. Punktu nie otrzymali 
również ci, którzy zamiast podać funkcję tekstu formułowali własne, niezwiązane z tekstem opinie.  
 
Zadanie 2. do tekstu Jaryny Wynnyckiej zawierało 5 poleceń. Zadanie 2.1 wymagało znalezienia 
podobieństwa między zjawiskiem Majdanu a sztuką street artu. Maturzyści nie mieli problemu  
z wyodrębnieniem określonego fragmentu tekstu i odczytaniem go w kontekście całości (poziom 
wykonania – 92%). Stanowiło ono przygotowanie do zadnia kolejnego wymagającego napisania planu 
tekstu w czterech zdaniach. Zadanie okazało się dla zdających umiarkowanie trudne. Wymagało ono 
całościowego zrozumienia testu oraz dokonania hierarchizacji informacji. Skonstruowanie planu 
sprawdzało umiejętności analityczne – dekompozycyjne, interpretacyjne, w tym odróżnianie informacji 
ogólnych od szczegółowych, istotnych od nieistotnych. 
 
Zdającym nie sprawiło trudności odczytanie związku tematycznego między dwoma tekstami (zadanie 
2.4. – poziom wykonania – 87%), oba traktowały o pojęciu wolności, a konkretnie o związku poczucia 
wolności osobistej z wolnością narodu jako zbiorowości. Zadanie zamknięte 2.3., które wymagało 
odczytania sensu tekstu i wybrania jednej odpowiedzi dotyczącej głównego celu sztuki street artu, 
okazało się dla zdających umiarkowanie trudne. Należało uważnie przeczytać cały tekst, dokonać 
analizy i selekcji informacji, wyróżnić jedną z głównych cech tego rodzaju sztuki. Przyczyną 
niepowodzeń było często zbyt pospieszne wykonanie polecenia oraz szukanie w dystraktorach  
i w tekście powtarzających się wyrazów i na tej zasadzie zaznaczanie odpowiedzi, bez głębszego 
zastanowienia nad sensem poszczególnych dystraktorów.  
 
Podsumowując, z zadaniami sprawdzającymi rozumienie czytanego tekstu na poziomie znaczeń, czyli:  
z wyszukiwaniem informacji złożonych, dostrzeganiem powiązań między informacjami, odróżnianiem 
informacji ważnych od drugorzędnych, rozpoznawaniem znaczeń przenośnych wyrazów (zadanie 2.5.) 
zdający radzili sobie dobrze i bardzo dobrze, natomiast zadania sprawdzające rozumienie czytanego 
tekstu na poziomie struktury, dotyczące rozumienia funkcji środków językowych w tekście, objaśniania 
funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle całości okazały się trudne i umiarkowanie trudne.  
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Język litewski 
 

Wykonanie zadań do tekstu pierwszego – wystąpienia D. Grybauskas z okazji obchodów Dnia 
Uczczenia Partyzantów oraz Jedności Wojska ze Społeczeństwem – okazało się dla zdających łatwym 
zadaniem. Zadania 1.1. – 1.3. sprawdzały umiejętności rozumienia czytanego testu na poziomie 
struktury i dotyczyły kolejno: rozpoznania wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym 
(gimnazjum), nazywania zastosowanych w tekście środków językowych i określenia ich funkcji, 
rozpoznania cech gatunkowych tekstu (w tym szczególnie intencji nadawczych). Zadania bardzo łatwe 
– 1.4. i 1.5. dotyczyły odczytania sensu tekstu, a w nim znaczenia wyrazów oraz znaczenia związków 
frazeologicznych. 
 
Również zadania z zestawu drugiego sprawdzające umiejętności wyszukiwania informacji (zadanie 
2.1.), odczytania tekstu na poziomie dosłownym oraz znaczeń ukrytych (zadania 2.3., 2.4.), dobieranie 
synonimów (zadanie 2.5.) były dla zdających łatwe. Wyjątek stanowiło zadanie 2.2., które okazało się 
umiarkowanie trudne. Uczniowie poproszeni byli o interpretację słów Romos Zagorskienės  
w kontekście jej wcześniejszej wypowiedzi do drugiego pytania wywiadu. By poprawnie wykonać 
polecenie, należało wziąć pod uwagę sens całego tekstu, zrozumieć zawartą w wypowiedzi 
Zagorskienės przenośnię.  
 
B. Tworzenie własnego tekstu w języku narodowym  

Zadanie 3. w arkuszach maturalnych z języków mniejszości narodowych polegało na napisaniu 
wypracowania na jeden z dwóch danych do wyboru tematów i sprawdzało znajomość utworów 
literackich i innych tekstów kultury ważnych dla poczucia tożsamości narodowej, umiejętności analizy 
i interpretacji podanego tekstu literackiego oraz tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej w języku 
narodowym. 
 
Wypracowanie, zarówno w formie rozprawki, jak i w formie interpretacji, powinno stanowić dłuższą 
wypowiedź argumentacyjną: adekwatną pod względem treściowym, logicznie spójną, poprawną 
merytorycznie, zgodną z podstawowymi zasadami kompozycji, stosowną i funkcjonalną pod względem 
stylistycznym, poprawną pod względem języka i zapisu.  
 
Wypracowania liczące mniej niż 250 słów były oceniane jedynie pod względem treści, natomiast za 
kompozycję oraz styl i język wypowiedzi przyznawano 0 punktów. 

Wymagania dotyczące wypracowania maturalnego w obu formach były takie same w zakresie 
poprawności rzeczowej, spójności lokalnej (wewnątrz akapitu), stylu, języka i zapisu. Różniły się 
nieznacznie w zakresie kompozycji, a zasadniczo w zakresie treści wypowiedzi: przedstawienia 
stanowiska wobec problemu (rozprawka) lub koncepcji odczytania utworu (interpretacja), a także 
sformułowania uzasadnienia (obie formy).  

Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, 
czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu. Zadaniem zdającego jest 
uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej za pomocą argumentów pozwalających na 
jej uprawomocnienie. Część argumentacyjna powinna zawierać ustalenia analityczne dotyczące na 
przykład: elementów dostrzeżonej w utworze sytuacji komunikacyjnej, kompozycji tekstu oraz jej 
funkcji, cech stylu wypowiedzi i użytych w niej środków językowych (zwłaszcza artystycznych) oraz 
ich funkcji, dosłownych i niedosłownych znaczeń poszczególnych elementów utworu (w tym jego tytułu), 
zwłaszcza metaforycznych, alegorycznych i symbolicznych, przynależności gatunkowej tekstu, kreacji 
świata przedstawionego (w tym funkcji motywów literackich występujących w przeczytanym tekście), 
odwołań do kontekstów, ze szczególnym uwzględnieniem innych tekstów kultury. To, jakie działania 
analityczne i interpretacyjne zostaną podjęte, zależą od postawy zdającego i celów, które sobie wyznaczył. 
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Język białoruski 
 
Temat 1. był chętnie wybierany przez maturzystów. Mieli oni rozważyć problem, czy wspomnienia to 
studnia szczęścia czy smutku, w oparciu o fragment utworu Halja Janki Bryla (lektura obowiązkowa), 
odwołać się do całości utworu oraz innego testu kultury.  
 
Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu oraz uzasadnienie stanowiska 
okazały się dla zdających łatwym zadaniem.  

 
Zrozumienie sensu utworu oraz odwołanie do innych testów kultury nie sprawiały zdającym trudności, 
punkty tracili natomiast za wąskie uzasadnienie swojego stanowiska, w którym u niektórych zabrakło 
odniesienia do całości utworu. Uzasadnienie jest wąskie, jeśli zdający trafnie odniósł się tylko do 
niektórych elementów wskazanych w poleceniu (np. nie odniósł się do podanego w zadaniu tekstu lub 
nie przywołał innego tekstu kultury), pogłębione jeśli zdający wnikliwie odniósł się do wszystkich 
elementów polecenia. Abiturienci, jako konteksty interpretacyjne, przywoływali utwory z literatury 
polskiej i europejskiej (np. Treny Jana Kochanowskiego, Cierpienia młodego Wertera W. Goethego).  
 

Poniżej przykład wypracowania, w którym uzasadnienie stanowiska zostało ocenione jako trafne  
i szerokie, ale niepogłębione. Realizacja pozostałych kryteriów została oceniona na maksymalną liczbę 
punktów.  
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Formuła polecenia do tematu 2. jest stała i nie zawiera wskazówki interpretacyjnej i zobowiązuje do 
napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym. Chętni maturzyści zmierzyli się z wierszem 
Natalii Arseniewej. Koncepcja odczytania utworu powinna być niesprzeczna z utworem  
i uwzględniać znaczenia dosłowne, jak i niedosłowne. Za koncepcję niesprzeczną z utworem, spójną  
i obejmującą sensy niedosłowne oraz jej trafne i pogłębione uzasadnienie zdający otrzymywali 
maksymalną liczbę punktów.  
Poniższe wypracowanie jest przykładem spełnienia wszystkich kryteriów oceny interpretacji utworu 
poetyckiego na maksymalną liczbę punktów. 
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Jeżeli chodzi o pozostałe kryteria oceny rozprawek i interpretacji utworu poetyckiego tegorocznych 
maturzystów należy podkreślić wysokie oceny za poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, 
spójność lokalną, styl tekstu. Jedynie poprawność językowa i poprawność zapisu okazały się, jak co roku, 
umiarkowanie trudne. 

 
Poprawność językową ocenia się ze względu na liczbę i wagę błędów składniowych, leksykalnych, 
słowotwórczych, frazeologicznych, fleksyjnych i stylistycznych. 
 
Błąd stylistyczny to konstrukcja zgodna z normą językową, ale niewłaściwa w sytuacji, w której 
powstaje tekst, oraz nieodpowiednia dla stylu, w jakim tekst jest pisany, np. udziwniona metafora, 
niefunkcjonalny kolokwializm, wulgaryzm, nieuzasadnione powtórzenie leksykalne lub składniowe. 
Błędów logicznych nie uznaje się za błędy stylistyczne. Poprawność zapisu natomiast ocenia się ze 
względu na liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (szacowaną odpowiednio do objętości 
tekstu) oraz ich wagę (błędy rażące i nierażące). Za błąd rażący uznaje się błąd, który polega na 
naruszeniu ogólnej reguły ortograficznej lub interpunkcyjnej w zapisie słów lub fraz o wysokiej 
frekwencji. 
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Najczęściej występujące błędy dotyczyły stosowania wyrażeń dialektalnych, polonizmów, konstrukcji  
z języka mówionego, powszechne były także błędy fleksyjne i ortograficzne. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest prawdopodobnie zbyt mała liczba godzin języka białoruskiego, na którym uczniowie uczą się 
białoruskiego języka literackiego, poznają jego gramatykę i ortografię. Spośród uczniów kończących 
licea z białoruskim językiem nauczania jedynie część uczniów uczy się białoruskiego na wcześniejszych 
etapach kształcenia, znaczna większość posługuje się gwarową odmianą języka wyniesioną z domu.  
W tegorocznej edycji egzaminu maturalnego maturzyści otrzymali wysokie oceny za egzamin ustny  
z języka białoruskiego, dużo niżej zostały ocenione ich umiejętności językowe w pracach pisemnych. 
Według nauczycieli należałoby więcej czasu poświęcać na naukę i utrwalanie zasad gramatycznych  
i ortograficznych. Ważne jest też zaangażowanie samych uczniów, które pozostawia do życzenia, czego 
wynikiem są oceny omawianych umiejętności językowych zaprezentowane na tegorocznym egzaminie 
dojrzałości.  
 
Język ukraiński  
 
Temat 1. zawierał polecenie napisania rozprawki, w której zdający miał rozważyć problem zawarty we 
fragmencie eseju Jurija Andruchowycza oraz odwołać się do innych tekstów kultury, temat 2. wymagał 
przedstawienia oraz uzasadnienia własnej koncepcji interpretacyjnej wiersza znanego ukraińskiego 
poety emigracyjnego Jewhena Małaniuka.  
 
Aby poprawnie zrealizować temat 1., zdający powinien najpierw rozpoznać sens załączonego do 
polecenia tekstu, określić problematykę eseju, odnaleźć elementy znaczące dla jego odczytania,  
a następnie wyszukać odpowiednie konteksty (teksty kultury) przydatne do opracowania zagadnienia 
wskazanego w poleceniu, a więc porównać funkcjonowanie tych samych motywów w różnych tekstach 
kultury. Zdający zaprezentowali zróżnicowany poziom umiejętności.  
 
Interpretacja eseju Jurija Andruchowycza, a konkretnie obrazu Lwowa jako przestrzeni 
niejednoznacznej, i współistnienia i konfliktu wielu narodów i kultur, wyróżnienie głównych wątków 
tekstu okazały się dla części zdających trudne. Również ze sformułowaniem stanowiska, które 
stanowiłoby udaną i wyczerpującą próbę rozwiązania problemu, za którą zdający otrzymaliby 
maksymalną liczbę punktów – mieli pewne kłopoty. Przypomnijmy, że maksymalną liczbę punktów za 
uzasadnienie stanowiska otrzymywali ci zdający, których uzasadnienie było trafne, szerokie  
i pogłębione. Trafne, czyli zawierało logicznie poprawne argumenty za przyjętym rozwiązaniem 
problemu, szerokie – jeśli zdający w swojej wypowiedzi odniósł się do wszystkich elementów 
wskazanych w poleceniu, pogłębione jeśli wnikliwie odniósł się w rozwinięciu do wszystkich 
elementów polecenia. 
 
Z analizy prac wynika, że zdający tracili punkty na skutek niepogłębionej analizy przywołanych tekstów 
kultury, lub pogłębionej analizy, ale jedynie jednego przywołanego tekstu kultury. 
 
Poniżej wypracowanie, w którym zdający zrealizował poszczególne kryteria oceny na maksymalną 
liczbę punktów. 
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Interpretacja wiersza Jewhena Małaniuka, czyli przedstawienie koncepcji interpretacyjnej oraz 
uzasadnienie tezy interpretacyjnej, okazały się dla zdających łatwe. Należy podkreślić, że i przy 
realizacji tego tematu zdający mieli skonstruować wypowiedź argumentacyjną ściśle powiązaną  
z załączonym tekstem, bowiem interpretacja czegokolwiek nigdy nie jest dowolnym odczytaniem, jej 
granice zawsze wyznacza przedmiot interpretacji. Jednak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów, 
należało odczytać utwór na poziomie sensów dosłownych i niedosłownych oraz przywołać inne 
konteksty na poparcie własnej interpretacyjnej tezy. 
 
Poniżej przykład wypracowania, w którym brak trafnego i pogłębionego uzasadnienia, odczytanie 
wiersza dotyczy głównie sensów dosłownych oraz jedynym kontekstem interpretacyjnym jest kontekst 
biograficzny. Praca zawiera ponadto zaburzenia funkcjonalności kompozycji oraz błędy językowe. 
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Jeżeli chodzi o pozostałe kryteria oceny rozprawek oraz prac zawierających interpretację wiersza, należy 
podkreślić wysokie oceny za poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, spójność lokalną, styl tekstu 
oraz poprawność językową. Jedynie poprawność zapisu okazała się, jak co roku, umiarkowanie trudna, 
spełnienie pozostałych kryteriów okazało się łatwe. Należy podkreślić wyjątkowo poprawny styl prac 
tegorocznych abiturientów. Dominował styl stosowny i częściowo stosowny, przypadków wystąpienia 
stylu niestosownego nie odnotowano. Przypomnijmy, że styl tekstu ocenia się ze względu na stosowność. 
Styl uznaje się za stosowny, jeśli zachowana jest zasada decorum (dobór środków językowych jest 
celowy i adekwatny do wybranego przez zdającego gatunku wypowiedzi, sytuacji egzaminacyjnej, 
tematu i intencji wypowiedzi oraz odmiany pisanej języka). Dopuszczalne są drobne, sporadyczne 
odstępstwa od stosowności. Styl częściowo stosowny dotyczy wypowiedzi, w której zdający 
niefunkcjonalnie łączy różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi pojawiają się 
wyrazy i konstrukcje z języka potocznego, nieoficjalnego, wtręty ze stylu urzędowego, nadmierna 
metaforyka. 
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Język litewski 
 
Temat 1. w arkuszu z języka litewskiego dotyczył problemu czy człowiek w każdej sytuacji może 
pozostać wierny swoim ideałom. Zdający mieli rozważyć zagadnienie odnosząc się do fragmentu tekstu 
Dalii Grinkevičiūtės oraz innego tekstu kultury.  
 
Polecenie zawarte w temacie okazało się dla znacznej większości uczniów zrozumiałe i chętnie 
podejmowali napisanie rozprawki. Podobnie jednak jak w języku białoruskim i ukraińskim niewielka 
liczba uczniów uzyskała maksymalną liczbę punktów za rzeczowe uzasadnienie swojego stanowiska. 
Zdający nie mieli kłopotu z rozpoznaniem sensu załączonego do polecenia tekstu, określeniem jego 
problematyki, odnalezieniem elementów znaczących dla odczytania utworu, a następnie wyszukaniem 
odpowiednich kontekstów (tekstów kultury) przydatnych do opracowania zagadnienia wskazanego 
w poleceniu. 

 

Sformułowanie jednak uzasadnienia trafnego, szerokiego i pogłębionego było dla zdających 
wyzwaniem. W niektórych pracach wystąpiły uzasadnienia trafne, ale wąskie, w których brakowało 
pogłębionej analizy przytoczonego tekstu kultury. Ograniczenie się do autora, tytułu i kilkuzdaniowego 
opisu treści/zawartości tekstu kultury skutkowało obniżoną punktacją za tę część pracy pisemnej.  

 

Poniżej przykład wypracowania, w którym zdający wyczerpująco zrealizował wszystkie kryteria  
i uzyskał maksymalną liczbę punktów za wypracowanie. 
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Temat 2. wymagał przedstawienia oraz uzasadnienia własnej koncepcji interpretacyjnej wiersza 
znanego litewskiego poety Bernardasa Brazdžionisa. Spełnienie wymagań zawartych w podstawie 
programowej, dotyczących określenia problematyki utworu, wyodrębnienia tezy interpretacyjnej, 
dobierania argumentów (w tym zastosowania sfunkcjonalizowanej analizy środków stylistycznych, 
dobierania przykładów ilustrujących wywód myślowy, przeprowadzanie prawidłowego wnioskowania) 
okazało się dla zdających umiarkowanie trudne.  

 

Poniżej przykład wypracowania, w którym koncepcja interpretacyjna jest co prawda niesprzeczna  
z utworem, ale niespójna i zawierająca w większości znaczenia dosłowne, a jej uzasadnienie jest trafne, 
ale niepogłębione. Maksymalną liczbę punktów otrzymał zdający jedynie za realizację kryterium E i F – 
praca zawierała nieznaczne zaburzenia spójności i stosowny styl pracy. Za poprawność zapisu natomiast 
– 0 punktów.   
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Jeżeli chodzi o pozostałe kryteria oceny rozprawek oraz prac zawierających interpretację wiersza należy 
podkreślić wysokie oceny za poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, spójność lokalną, styl tekstu 
oraz poprawność językową. Jedynie poprawność zapisu, którą ocenia się ze względu na liczbę błędów 
ortograficznych i interpunkcyjnych (szacowaną odpowiednio do objętości tekstu) oraz ich wagę (błędy 
rażące i nierażące), okazała się, jak co roku, umiarkowanie trudna. 
 
2. Poziom rozszerzony   

W tegorocznej edycji do poziomu rozszerzonego z języków mniejszości narodowych przystąpiło 
siedemnastu maturzystów zdających język ukraiński oraz dwudziestu ośmiu – język litewski.   
 
Zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji 
tekstów literackich oraz tekstu o tematyce kulturowej, a także umiejętność tworzenia własnego tekstu. 
Tematy wypracowań odnosiły się do utworów niewymienionych w podstawie programowej. Temat 1. 
zobowiązywał zdającego do napisania wypowiedzi argumentacyjnej związanej z zamieszczonym  
w arkuszu tekstem o problematyce kulturowej. Zadaniem maturzysty, który wybrał temat 2., było 
przedstawienie koncepcji interpretacji porównawczej dwóch tekstów poetyckich oraz uzasadnienie 
odczytania sensów obu utworów. Niezależnie od wyboru tematu zdający pisali wypracowanie  
o charakterze argumentacyjnym liczące co najmniej 300 słów.  
 
W ocenie wypracowań z poziomu rozszerzonego za kryteria najważniejsze uznaje się w przypadku 
wypowiedzi argumentacyjnej – określenie problemu podjętego w tekście i sformułowanie stanowiska 
wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu, w przypadku interpretacji porównawczej – 
sformułowanie koncepcji porównywania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej. Za kryteria 
wspomagające w obu formach gatunkowych uznaje się: poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, 
spójność lokalną tekstu, styl tekstu, poprawność językową i poprawność zapisu. 
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Wybierając temat pierwszy, aby zrealizować kryteria A i B oceny wypowiedzi argumentacyjnej, 
maturzysta powinien po zapoznaniu się z dołączonym tekstem określić główny problem, jaki podejmuje 
autor i przedstawić interpretację tego problemu w szerszym kontekście. Uzasadniając własne 
stanowisko, należało wykazać się znajomością innych tekstów kultury i umiejętnością ich właściwego 
doboru. Uzasadnienie odczytania głównej myśli załączonych tekstów wymagało od zdającego ukazania 
jej w szerszym kontekście zjawisk obecnych w kulturze ukraińskiej, litewskiej, europejskiej czy 
światowej.  
 
Poniżej wypracowania z języka ukraińskiego i litewskiego (temat 1.), w których zdający zawarli 
poprawne określenie problemu – zgodne z tekstem i pełne, niestety nie sformułowali adekwatnego do 
tekstu i pełnego stanowiska – odwołania do innych tekstów kultury uzasadniające ich stanowisko nie 
były w pełni trafne. 
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Powyższe wypracowanie zostało ocenione na maksymalną liczbę punktów, jeżeli chodzi o realizację 
pozostałych kryteriów C, D, E, F, G, punktację obniżono za realizację kryterium H. 
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W wypracowaniu z języka litewskiego za realizację kryteriów C, E, F zdający otrzymał maksymalną 
liczbę punktów, za D, G – punktację obniżono, za H – otrzymał 0 punktów. 
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Zdający, którzy wybrali temat 2., czyli interpretację porównawczą wspomnianych, zamieszczonych  
w arkuszu tekstów poetyckich, aby zrealizować kryterium A i B, musieli odnaleźć i określić sensy 
wynikające z zestawienia tekstów i ustalić obszary ich porównania oraz w uzasadnieniu zawrzeć 
wyłącznie powiązane z tekstami argumenty na rzecz odczytania sensów wynikających właśnie  
z zestawienia utworów. Aby otrzymać maksymalną ilość punktów za kryterium B, argumenty musiały 
wynikać ze sfunkcjonalizowanej analizy formy i treści wierszy.  
 
Poniższy przykład fragmentu wypracowania z języka ukraińskiego zawiera koncepcję interpretacji 
utworów niesprzeczną z utworami, ale częściowo spójną, ponieważ wypowiedź obejmuje i łączy 
sensy obu utworów, ale w sposób niewystarczający dla uzasadnienia tezy/hipotezy interpretacyjnej. 
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Prace dotyczące tematu 2. z języka litewskiego ukazały zróżnicowany poziom umiejętności zdających. 
Wśród zdających byli uczniowie dysponujący umiejętnością funkcjonalnej analizy tekstu  
z wykorzystaniem wiedzy z teorii literatury. Odczytanie załączonych do arkusza tekstów, określenie 
podstawowych wyznaczników poetyki, rozpoznanie językowych środków artystycznego wyrazu  
i określenie ich funkcji, podsumowanie obserwacji analitycznych, sformułowanie własnej interpretacji 
utworu okazały się dla nich łatwe. 
 
Poniższe wypracowanie zostało ocenione na maksymalną liczbę punktów.  
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Język kaszubski 
 
Egzamin maturalny z języka kaszubskiego jako języka regionalnego zdawany na poziomie 
rozszerzonym był umiarkowanie trudny. 
 
W grupie zadań testowych sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji 
dowodzących jego rozumienie na różnych poziomach – było jedno zadanie bardzo trudne (zadanie 2.4.), 
dwa zadania trudne (zadania 1.3., 1.4.), jedno umiarkowanie trudne (zadanie 2.1.), pięć łatwych (zadania 
1.1., 1.2., 1.5., 2.3., 2.5.) i jedno bardzo łatwe (zadanie 2.2.).  
Zadanie 1.1. (poziom wykonania – 80%) polegało na wyjaśnieniu znaczeń dwóch słów, które można 
było wyciągnąć bezpośrednio z tekstu lub podać z autopsji, bo temat dobrze znany młodzieży, dotyczący 
świata komputerów. 
Zadanie 1.2. (poziom wykonania – 85%) polegało na wyborze poprawnej odpowiedzi z czterech 
podanych możliwości; tego typu zadania zwykle są poprawnie wykonywane przez większość zdających.  
Zadanie 1.3. (poziom wykonania – 35%) wymagało od zdających znajomości leksyki kaszubskiej  
i polegało na podaniu synonimów czterech wybranych z tekstu słów, ale rzadko używanych w toku 
nauki i mowie potocznej. 
Zadanie 1.4. (poziom wykonania – 20%) wymagało od zdającego analizy przytoczonego tekstu, 
wyciągnięcia z niego głównych myśli i wyjaśnienia znaczenia tytułu utworu; zdawało się być na 
pierwszy rzut oka zadaniem łatwym, sprawiło jednak zdającym sporo kłopotu, zdający musiał sam 
wymyśleć i napisać tekst. 
Zadanie 1.5. (poziom wykonania – 75%) polegało na wyrażeniu własnej opinii na temat postawionej 
tezy i poparcie jej jednym własnym argumentem. Ponieważ pytanie dotyczyło kardynalnych dla Kaszub 
wartości, nie sprawiło zdającym większych trudności w udzieleniu odpowiedzi. 
Zadanie 2.1. (poziom wykonania – 50 %) bazowało na konieczności podania argumentów, które 
należało wywnioskować na podstawie analizy tekstu.  
Zadanie 2.2. (poziom wykonania – 90%) wymagało znajomości zasobów leksyki i frazeologii 
kaszubskiej, nie przysporzyło zdającym kłopotu. 
Zadanie 2.3. (poziom wykonania – 85%) miało dobry wynik z uwagi na to, że było skomponowane 
według formuły zadania zamkniętego z możliwością wyboru jednej poprawnej odpowiedzi; takie 
zadania zwykle wypadają bardzo dobrze. 
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Zadanie 2.4. (poziom wykonania – 5%) sprawiło zdającym sporo trudności, dotyczyło znajomości 
gramatyki języka kaszubskiego, (słowotwórstwo: zdrobnienia, formanty). 
Zadanie 2.5. (poziom wykonania – 85%) – zadanie zamknięte nie sprawiło zdającym kłopotu. 
 
Zadanie 3. sprawdzało umiejętność tłumaczenia tekstu kaszubskiego na język polski i okazało się 
umiarkowanie trudne. Zdający umiejętnie odczytywali tekst, rozumieli poszczególne wyrazy, 
frazeologizmy. Nieźle radzili sobie z całościowym rozumieniem tekstu, jak i poszczególnych struktur 
gramatycznych. Należy też stwierdzić, że nie mieli większych kłopotów z rozumieniem znaczenia 
elementów spajających, jak też z czynną znajomością leksyki.  
 
Zadanie 4. wymagające napisania własnego tekstu, okazało się dla zdających również umiarkowanie 
trudne. Większość zdających wybrała napisanie wypowiedzi argumentacyjnej, jedna osoba 
zdecydowała się na interpretację porównawczą utworów poetyckich. Rozprawka nie sprawiła zdającym 
większego kłopotu w sferze rozumienia załączonego tekstu, określenia głównego problemu, rozważenia 
i oceny rozwiązania tegoż problemu. Nie mieli też większych kłopotów z odwołaniem się do 
załączonego tekstu, czy powołaniem się na inny tekst kultury. Najwięcej usterek pojawiło się  
w kategoriach: spójność lokalna i poprawność językowa, gdzie zdający tracili najwięcej punktów.  
W tegorocznej edycji egzaminu były wypracowania napisane w języku kaszubskim (większość była 
pisana po polsku). Największym problemem zdających okazały się znajomość gramatyki i ortografii 
języka kaszubskiego. 
 
Poniżej przykład wypracowania, w którym zdający wyczerpująco zrealizował kryteria oceny 
wypowiedzi pisemnej. 
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Podsumowanie 
 
Wyniki egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych oraz języka kaszubskiego były 
porównywalne. Odsetek sukcesów również był bardzo wysoki.  
 
Po analizie umiejętności zdających egzamin z języków mniejszości narodowych oraz języka 
kaszubskiego nasuwa się kilka wniosków.  
 
Jeżeli chodzi o umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach, to są one porównywalne we wszystkich trzech językach mniejszości. 
Zadania sprawdzające rozumienie tekstu na poziomie znaczeń, w tym: wyszukiwanie informacji 
złożonych, określenie głównej myśli akapitu, tekstu, grupy zdań, okazały się dla zdających łatwe. 
Problem sprawiły zadania sprawdzające świadomość językową zdających, np. wyznaczenie funkcji 
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tekstu, rozumienie intencji autora, w tym zastosowania perswazji – język ukraiński, odczytanie ironii  
i krytycznej postawy autora wobec zjawisk obecnych w białoruskiej codzienności czy wyznaczenie 
gatunku tekstu – język białoruski, rozpoznawanie w komunikacie funkcji związków frazeologicznych – 
język litewski. Symptomatyczny jest brak umiejętności funkcjonalnej analizy języka tekstów 
publicystycznych. 
 
Jeżeli chodzi o tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej w języku narodowym – rozprawki czy 
interpretacji wiersza – poziom realizacji poszczególnych kryteriów oceny był podobny. We wszystkich 
trzech językach za realizację kryterium A i B zdający otrzymali wyższe oceny niż za realizację kryteriów 
związanych z oceną poprawności języka, w tym za pisanie poprawne pod względem ortograficznym  
i interpunkcyjnym. Podobnie zresztą kształtowały się oceny umiejętności pisania własnego tekstu 
zdających przystępujących do egzaminu na poziomie rozszerzonym. 
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