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Język białoruski  

Poziom podstawowy 

1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka białoruskiego na poziomie podstawowym składał się z zadań 
sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do tekstu 
Мужчына ў слязах, którego autorką jest Сандра Ньюман, odnosiły się 3 zadania otwarte krótkiej 
odpowiedzi i 3 zadania zamknięte; do tekstu Лексіка з нацыянальна-культурным кампанентам 
у сучасным публіцыстычным дыскурсе (Юрый Бабіч) – 2 zadania krótkiej odpowiedzi i 2 zadania 
zamknięte. 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 У чым заключаецца канфлікт пакаленняў? Паразважай над праблемай і абгрунтуй 
свой погляд, спасылаючыся на пададзены ніжэй тэкст Барыса Сачанкі Чаравікі-туфелькі 
і іншыя тэксты культуры. Твая праца павінна налічваць не менш за 250 слоў, natomiast temat 
2. zawierał polecenie napisania interpretacji utworu lirycznego (postawienia tezy interpretacyjnej i jej 
uzasadnienia) Пагоня, którego autorem jest Максім Багдановіч. 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. Tworzenie wypowiedzi; IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 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 165 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 165 

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 165 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 165 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 114 

mężczyźni 51 

bez dysleksji rozwojowej 151 

z dysleksją rozwojową                        14 
 
* 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 23 maja 2018 
Czas trwania egzaminu 170 minut 
Liczba szkół 2 
Liczba zespołów egzaminatorów 1 
Liczba egzaminatorów 4 
Liczba obserwatorów12(§ 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 
maturalnego 

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 

  

                                                 
21 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków  
 i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
 2 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 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 165 38 100 68 66 70 14 100 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

165 38 100 68 66 70 14 100 

z techników 0 0 0 0 0 0 0 0 

bez dysleksji 
rozwojowej 

151 38 100 68 68 74 12 
 

100 

z dysleksją 
rozwojową 

14 - - - - - - 
 
- 

 
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 
** 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. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, a w nim znaczenia wyrazów, 
grupy zdań uporządkowanych w akapicie. 

16 

2. 

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. 

51 

3. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić fragment  
i objaśnić jego sens i funkcję na tle całości.  

73 

4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.17) rozpoznaje części mowy (szkoła podstawowa). 

35 

5. 

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. 

93 

6. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje 
(gimnazjum). 

70 

7. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić jego 
fragment i objaśnić jego sens i funkcję na tle całości. 
 

41 
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8. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.9) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji 
w przekazie (gimnazjum). 

55 

9. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, a w nim znaczenia wyrazów, 
grupy zdań uporządkowanych w akapicie. 

44 

10. 

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. 

67 

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. 

75 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 

98 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

95 

S
pójność 
lokalna 

96 

S
tosow

ność 
stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

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

62 

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). 

58 
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Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych  

Poziom rozszerzony 

Do tegorocznej edycji egzaminu z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym zgłosiło się 
11 osób. Wszystkie osoby to laureaci i finaliści olimpiady z języka białoruskiego, którzy byli 
zwolnieni z egzaminu maturalnego i na świadectwie mają wpisany wynik maksymalny. 

Komentarz 

1. Analiza jakościowa zadań 

Poziom podstawowy 

Zadania w części testowej 

Część I egzaminu pisemnego obejmowała rozwiązanie dwóch wiązek zadań i sprawdzała umiejętności 
rozumienia tekstów publicystycznych na co najmniej dwóch poziomach: znaczeń oraz struktury 
i komunikacji. 

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach 

Zadania 1.–6.  

Pierwsza wiązka zadań odnosiła się do tekstu Мужчына ў слязах autorstwa Sandry Njuman. 
Problematyka tekstu dotyczyła obecności męskiego płaczu w tekstach kultury, jej zrozumienie było 
podstawą do rozwiązania zadań 1.–6. sprawdzających umiejętności z II obszaru podstawy 
programowej.  

Rozumienie tekstu na poziomie znaczeń  

Zadanie 1. stanowiło wprowadzenie do analizy tekstu i wymagało odczytania jego sensu oraz 
wyjaśnienia trzech związków wyrazowych, zadanie miało charakter otwarty. Za poprawne 
rozwiązanie zdający otrzymywał 1 punkt. Zadanie okazało się bardzo trudne (poziom wykonania – 

56
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16%). Najwięcej kłopotu mieli zdający z wyjaśnieniem ostatniego związku wyrazowego нястрымана 
плакаць. Leksyka zawarta w tekście częściowo zawierała słowa z codziennej komunikacji, przede 
wszystkim jednak sprawdzała zasób leksykalny zdającego w zakresie białoruskiego języka 
literackiego. 

Zadanie 2. wymagało odczytania sensu tekstu z uwzględnieniem zawartych w nim informacji 
jawnych, jak i ukrytych. Zadanie miało charakter zamknięty. Ponad połowa zdających poprawnie 
odczytała tekst (poziom wykonania – 51%), czyli dobrze poradziła sobie z analizą informacji oraz 
wnioskowaniem. Dla połowy zdających leksyka zawarta w tekście był niezrozumiała, co 
uniemożliwiło poprawne wykonanie polecenia.   

Zadanie 6. sprawdzało umiejętność z III etapu edukacyjnego i wymagało odnalezienia w tekście 
i podania dwóch tekstów kultury zawierających przykłady męskiego płaczu. Okazało się dla zdających 
łatwe (poziom wykonania – 70%). Wyszukiwanie informacji nie jest umiejętnością złożoną i zdający, 
jak co roku, nie mieli kłopotów z poprawnym wykonaniem zadania.  

Świadomość językowa i stylistyka, struktura tekstu 

Zadanie 3. wymagało rozpoznania cech języka i struktury tekstu. Zdający miał ustalić, które 
z podanych cech języka występują w tekście S. Njuman. Zadanie miało charakter zamknięty, za 
poprawne wskazanie 4 odpowiedzi zdający mógł otrzymać 2 punkty, za poprawne wskazanie trzech 
odpowiedzi – otrzymywał 1 punkt. Zadanie okazało się łatwe (poziom wykonania – 73%). Zdający 
w większości poprawnie wskazywali na obecność w artykule toku argumentacyjnego oraz 
występowanie słów z języka potocznego, potrafili właściwe odczytać strukturę tekstu.  

Zadanie 4. sprawdzało umiejętność z II etapu edukacyjnego: rozpoznawanie części mowy. Zdający 
mieli wskazać część mowy, do której należą wyrazy літаральна, наскрозь, насупраць. Poprawne 
wykonanie polecenia okazało się dla zdających trudne (poziom wykonania – 35%). Przysłówek 
літаральна występuje w języku literackim i tekstach o charakterze naukowym, dwa kolejne natomiast 
pochodzą z języka potocznego. Zadanie sprawdzało podstawową znajomość gramatyki języka 
białoruskiego.   

Zadanie 5. wymagało przeanalizowania znaczenia frazeologizmu i określenia, w jakiej funkcji 
występuje on w tekście. Zadanie miało charakter zamknięty i było dla zdających  łatwe (najłatwiejsze 
w arkuszu: poziom wykonania – 93%). Zdający zrozumieli związek frazeologiczny плача крывавымі 
слязьмі oraz jego użycie w funkcji metafory.  

Zadania 7.–10.  

Druga wiązka zadań odnosiła się do tekstu Лексіка з нацыянальна-культурным кампанентам 
у сучасным публіцыстычным дыскурсе autorstwa Jurija Babicza. Problematyka tekstu dotyczyła 
konieczności uprawiania dyskursu publicystycznego w literackim języku białoruskim.  

Rozumienie sensu tekst na różnych jego poziomach 

Zadanie 7. zawierało słownikową definicję słowa рэтранслятар i do zdającego należał wybór 
(zadanie zamknięte), w jakim znaczeniu zostało ono użyte w tekście.  By poprawnie wykonać 
polecenie należało przeczytać i zrozumieć definicje słownikową słowa рэтранслятар, odszukać 
słowo w tekście i zrozumieć jego znaczenie i funkcję w kontekście całego tekstu, a następnie wybrać 
odpowiedź. Ponad 40% zdających wykonała to zadanie poprawnie. Sprawdzało ono umiejętności 
złożone, w tym analizę informacji zawartych w tekście, rozstrzyganie, znajomość leksyki języka 
białoruskiego. Wystąpił problem ze zrozumieniem kontekstu użycia słowa рэтранслятар. 

W zadaniu 9. należało odczytać sens trzech wyrazów wyróżnionych w tekście oraz dobrać 
odpowiednie wyjaśnienia, zadanie miało charakter zamknięty, było dla zdających trudne (poziom 
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wykonania – 44%). Błędy wynikały z dobierania więcej niż jednego znaczenia do poszczególnych 
słów. Trudność zdającym sprawiło zrozumienie poszczególnych znaczeń, bo nie powielały one 
słownictwa zastosowanego w tekście. Ponadto zdający otrzymywał za to zadanie jeden punkt po 
dobraniu trzech poprawnych odpowiedzi.  

Zadanie 10., otwarte, sprawdzało umiejętności odczytania części tekstu na poziomie znaczeń 
dosłownych i ukrytych oraz sformułowania krótkiej odpowiedzi dotyczącej problematyki fragmentu 
tekstu. Zadanie wymagało sprawnej analizy treści oraz wnioskowania i uogólniania informacji. 
Poprawnie to zadanie wykonało 67% zdających. Zwięzłe przedstawienie fragmentu treści artykułu 
przysporzyło maturzystom wielu problemów, najtrudniejsze było zachowanie właściwego poziomu 
uogólnienia. 

Plan tekstu  

W zadaniu 8. należało napisać plan tekstu. Plan miał charakter odtwórczy i miał być efektem analizy 
tekstu. Sprawdzał umiejętności analityczne w tym odróżnianie informacji ogólnych od szczegółowych 
oraz  umiejętności językowe i stylistyczne – dobierania poprawnych pod względem gramatycznym 
i stylistycznym, konstrukcji składniowych. Wykonanie zadania okazało się umiarkowanie trudne 
(poziom wykonania 55%). Zdający mieli problem z selekcją ważności poszczególnych informacji oraz 
z formułowaniem poprawnych pod względem gramatycznym  konstrukcji składniowych.  

Rozwiązanie zadań w tej części arkusza okazało się dla zdających trudne lub umiarkowanie trudne. 
Zdający mieli problemy z odczytywaniem informacji zawartych w tekstach źródłowych oraz z ich 
wykorzystaniem w formułowaniu własnych odpowiedzi. Leksyka zawarta w obu tekstach różniła się 
od języka używanego w codziennej komunikacji. Przyczyną gorszych wyników w omówionych 
zadaniach mogło być występujące w tekstach słownictwo, dotyczące spraw związanych 
z zagadnieniami kultury wysokiej oraz normalizowaniem języka, a więc nieużywane w języku 
codziennym, potocznym. Należy podkreślić konieczność czytania w toku nauki szkolnej artykułów 
publicystycznych w języku białoruskim.  

2. Problem „pod lupą” 

Najtrudniejszym zadaniem w arkuszu okazało się zadanie 1., które stanowiło wprowadzenie do 
analizy tekstu i wymagało jego odczytania na poziomie znaczeń dosłownych i ukrytych oraz podania 
wyjaśnienia trzech związków wyrazowych, zadanie miało charakter otwarty. Sprawdzało zatem 
umiejętności na poziomie rozumienia przede wszystkim znaczeń wyrazów, grup zdań 
uporządkowanych w akapitach, ale także wnioskowania. Za poprawne podanie trzech wyjaśnień 
zdający otrzymywał 1 punkt.  

Zadecydowana większość zdających podjęła się rozwiązania zadania. Jednak tylko 16 % rozwiązało je 
poprawnie. Błędy polegały na wyjaśnieniu związków wyrazowych poza kontekstem tekstu oraz na 
tym, że zamiast podać wyjaśnienie – nazywano środki językowe. 

Przykład 1. Odpowiedź w pełni poprawna – 1 punkt.  

 

Przykłady 2–3. Odpowiedzi niepoprawne, brak odniesienia do tekstu – 0 punktów.  
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Przykład 2. 

 

Przykład 3. 

 

Przykład 4. Odpowiedź niepoprawna, brak wyjaśnienia znaczeń. – 0 punktów.  

 

Tegoroczne wyniki z części testowej arkusza były niższe niż w latach poprzednich, chociaż teksty 
dołączone do arkusza oraz zadania poziomem trudności nie odbiegały od lat poprzednich. 
Rozwiązanie zadań w tej części arkusza okazało się dla większości zdających trudne lub 
umiarkowanie trudne. Zdający mieli problemy z odczytywaniem informacji zawartych w tekstach 
źródłowych oraz z ich wykorzystaniem w formułowaniu własnych odpowiedzi. Leksyka zawarta 
w obu tekstach różniła się od języka używanego w codziennej komunikacji. Przyczyną gorszych 
wyników w omówionych zadaniach mogło być występujące w tekstach słownictwo, dotyczące spraw 
związanych z zagadnieniami kultury wysokiej oraz normalizowaniem języka, a więc nieużywane 
w języku codziennym, potocznym. Należy podkreślić konieczność czytania w toku nauki szkolnej 
artykułów publicystycznych w języku białoruskim.  

Zadanie 11. – wypracowanie 

Zadanie 11. sprawdzało opanowanie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku białoruskim 
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Zdający mieli do 
wyboru: rozprawkę problemową lub interpretację tekstu poetyckiego. Podstawę każdej z nich 
stanowiła praca z tekstem literackim. W przypadku rozprawki problemowej była to interpretacja 
fragmentu prozy ukierunkowana poleceniem zawierającym problem, który należało rozwiązać, 
w drugim temacie – nieukierunkowana interpretacja wiersza lirycznego. 

Każda z form wypowiedzi zaproponowanych w arkuszu egzaminacyjnym musiała spełniać 
wymagania stawiane dłuższej wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, w której zdający 
zobowiązany był do wykorzystania innych tekstów kultury (rozprawka problemowa) lub odwołania 
się do szerszych kontekstów interpretacyjnych (interpretacja tekstu poetyckiego). Wypracowanie 
maturalne powinno być poprawne merytorycznie, w sposób logiczny i spójny realizować zamysł 
kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, być poprawne pod względem stylistycznym 
i językowym. Powinno także spełniać wymaganie stawiane dłuższym wypowiedziom, czyli liczyć 
minimum 250 słów. W wypracowaniach krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko 
piszącego, poziom jego uzasadnienia i poprawność rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie.  
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W całości na 0 pkt oceniano prace niemające charakteru argumentacyjnego (pozbawione stanowiska 
wobec problemu lub koncepcji interpretacyjnej, np. będące streszczeniem tekstu, biografią autora, 
rozwijające myśli niezwiązane z poleceniem) oraz zawierające kardynalne błędy rzeczowe, 
świadczące o nieznajomości tekstu kultury lub kontekstu interpretacyjnego, do którego odwoływał się 
zdający. 

Temat 1. У чым заключаецца канфлікт пакаленняў? Паразважай над праблемай 
і абгрунтуй свой погляд, спасылаючыся на пададзены ніжэй тэкст Барыса Сачанкі 
Чаравікі-туфелькі і іншыя тэксты культуры. Твая праца павінна налічваць не менш за 
250 слоў.  

Wymaganiem postawionym przed maturzystą było napisanie dłuższej wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym w języku białoruskim. Podstawą jej tworzenia było wielostronne rozważenie 
problemu dotyczącego konfliktu pokoleń i wymagającego rozstrzygnięcia, na czym polega konflikt 
pokoleń. Tekstem literackim, który miał dostarczyć podstawowych argumentów, był fragment 
Чаравікі-туфелькі Borysa Saczanki. Maturzysta powinien zrozumieć sens załączonego fragmentu, 
określić jego problematykę i wykorzystać ją w charakterze argumentacyjnym, aby umotywować swoje 
stanowisko. Podstawą kolejnych argumentów miał uczynić inne teksty kultury.  

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1.), w którym realizacja wszystkich kryteriów została 
oceniona na maksymalną liczbę punktów.  

Zdający zrozumiał zawarty w temacie problem, postawił tezę i zaproponował trafne rozwiązanie 
problemu. Zawarł w pracy uzasadnienie, które jest trafne (zawiera logicznie poprawne argumenty, 
czyli stwierdzenia poparte przykładami za przyjętym rozwiązaniem problemu), szerokie (trafnie 
odniósł się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu) i pogłębione (wnikliwie odniósł się  
w rozwinięciu do wszystkich elementów polecenia). 

Przykład 1. 
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Temat 1. był chętnie wybierany przez maturzystów. Na uwagę  zasługuje fakt, że zdecydowana 
większość zdających (poziom wykonania – 75 %) sformułowała stanowisko adekwatne do problemu 
podanego w poleceniu oraz uzasadniła je trafnie i szeroko. Znaczna większość zdających otrzymała 
także maksymalną liczbę punktów za poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny i spójność lokalną. 
Za poprawność językową, podobnie jak w latach poprzednich, jedynie 58% zdających otrzymało 
maksymalną liczbę punktów i za poprawność zapisu również 58%. Za stosowny styl maksymalną 
punktację otrzymało 62% zdających.  

Temat 2. Зрабі аналіз верша. Пастаў інтэрпрэтацыйны тэзіс і абгрунтуй яго. Твая праца 
павінна налічваць не менш за 250 слоў zawierał polecenie interpretacji wiersza Maksima 
Bahdanowicza pt. Пагоня 

Podstawą rozwiązania zadania jest nieukierunkowana interpretacja tekstu poetyckiego. Piszący 
powinien sformułować tezę lub hipotezę interpretacyjną wyrażającą nadrzędny sens utworu 
i uzasadnić ją argumentami, które wynikają z odczytania sensu utworu, zawierają elementy 
sfunkcjonalizowanej analizy oraz kontekstów interpretacyjnych (np. historycznoliterackiego, 
historycznego, biograficznego, filozoficznego, kulturowego) pogłębiających odczytane sensy tekstu 
poetyckiego. 
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Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1.), w którym zdający otrzymał maksymalną liczbę punków 
za realizację wszystkich kryteriów z wyjątkiem kryterium B. Zdający zawarł w pracy uzasadnienie 
trafne (zawiera powiązane z tekstem argumenty na rzecz odczytania utworu), ale niepogłębione i to 
zarówno jeśli chodzi o sfunkcjonalizowaną analizę fragmentów wiersza, jak i analizę przywołanych 
kontekstów interpretacyjnych, w tym obrazu Litwy przedstawionego w inwokacji w Panu Tadeuszu 
Adama Mickiewicza.  

Przykład 1.  
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Temat 2. był rzadko wybierany przez maturzystów. Większość zdających przyjęła koncepcję 
interpretacyjną niesprzeczną z tekstem. Aby pogłębić interpretację, niektórzy zdający przywoływali 
konteksty literackie, jednak ich nie rozwijali. Istotą kontekstu interpretacyjnego jest rozwinięcie, 
pogłębienie odczytanych sensów interpretowanego wiersza, a nie jedynie odwołanie do tytułów 
innych tekstów kultury podejmujących ten sam problem czy motyw.   
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Język ukraiński  

Poziom podstawowy 
1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka ukraińskiego na poziomie podstawowym składał się z zadań 
sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do tekstu 
Ненасильство завжди перемагає, którego autorem jest Олесь Кульчинський, odnosiło się 
jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi oraz 3 zadania zamknięte; do tekstu Патріотизм виникає 
там, де людині є що втрачати (Святослав Вакарчук) – 4 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz 
2 zadania zamknięte. 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 Чи технічний прогрес гарантує людині щастя? Розглянь проблему на основі 
наведеного уривку з повісті Юрія Щербака Чорнобиль та звернись до інших текстів культури. 
Твоя робота повинна налічувати мінімум 250 слів, natomiast temat 2. zawierał polecenie napisania 
interpretacji wiersza (postawienia tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) Ти зрікся мови рідної, 
którego autorem jest Дмитро Павличко. 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. Tworzenie wypowiedzi; IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 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 76 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 76 

z techników 0 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 49 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 17 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 10 

ze szkół publicznych 76 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 49 

mężczyźni 27 

bez dysleksji rozwojowej 61 
z dysleksją rozwojową 15 

 

* 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  1 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 1 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 23 maja 2018 
Czas trwania egzaminu 170 minut 
Liczba szkół 4 
Liczba zespołów egzaminatorów 1 
Liczba egzaminatorów 2 
Liczba obserwatorów3 (§ 8 ust. 1) 0 
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 
maturalnego 

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. 

  

                                                 
3 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
4 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 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 76 30 94 78 82 76 12 100 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

76 30 94 78 82 76 12 100 

z techników 0 0 0 0 0 0 0 0 

bez dysleksji 
rozwojowej 

61 62 90 80 82 78 8 100 

z dysleksją 
rozwojową 

15 - - - - - - - 

 
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 
** 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. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, a w nim znaczenia wyrazów, 
grupy zdań uporządkowanych w akapicie. 

86 

2. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.11) rozpoznaje antonimy (gimnazjum). 
78 

3. 

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. 
 

66 

4. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych  
w nich informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, a w nim znaczenia wyrazów, 
grupy zdań uporządkowanych w akapicie. 

66 

5. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych  
w nich informacji. 

2.9) rozpoznaje funkcję środków językowych 
występujących w tekście. 

42 

6. 

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. 
 

67 

7. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.10) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić jego 
fragmenty i objaśnić ich sens na tle całości. 
2.9) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji 
w przekazie (gimnazjum). 

67 

8. II. Odbiór wypowiedzi  2.12) odczytuje sens tekstów  publicystycznych, 59 
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i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

uwzględniając zawarte w nich informacje zarówno jawne, 
jak i ukryte. 

9. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) rozpoznaje intencje nadawcze. 

66 

10. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3.6) wykonuje różne działania na tekście cudzym – 
parafrazuje. 

91 

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.  
 
 
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. 
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III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

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

83 
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Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych  
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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 tekstu Jurija Szewelowa dotyczącym poezji i postawy wobec 
totalitarnego systemu Wasyla Stusa i brzmiał На основі наведеного фрагменту статті Юрія 
Шевельовa сформулюй проблему та обміркуй її. Використай тези й роздуми з тексту 
і звернися до інших текстiв  культури. Твоя робота повинна налічувати мінімум 300 слів, 
natomiast temat 2. – napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej 
i jej uzasadnienia): Як Одіссей, натомлений блуканням Maksyma Rylskiego i wiersza Балада 
повернення autorstwa Jurija Andruchowycza. 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. Tworzenie wypowiedzi; IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 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 22 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 22 

z techników 1 

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 6 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 6 

ze szkół publicznych 22 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 18 

mężczyźni 4 

bez dysleksji rozwojowej 19 

z dysleksją rozwojową 3 
 

* 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  1 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 1 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 23 maja 2018 
Czas trwania egzaminu 180 minut 
Liczba szkół 10 
Liczba zespołów egzaminatorów 1 
Liczba egzaminatorów 2 
Liczba obserwatorów5 (§ 8 ust. 1)  
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 
maturalnego 

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.  

                                                 
5 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
6 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 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 22 - - - - - - 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 

22 - - - - - - 

z techników 0 - - - - - - 

 

* Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Parametry statystyczne są podane 
dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 

 
 
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) R 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. 
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III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

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

100 
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 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). 
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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). 

89 

Komentarz 

1. Analiza jakościowa zadań 

Poziom podstawowy 

Zadania w części testowej 

Część I egzaminu pisemnego obejmowała rozwiązanie dwóch wiązek zadań sprawdzających 
rozumienie tekstów źródłowych i sprawdzała umiejętności wykonywania różnych działań na tekście 
cudzym, dotyczących przede wszystkim świadomości językowej zdających oraz pisania planu tekstu. 
Zadania obejmowały złożone, zintegrowane umiejętności rozumienia tekstu na co najmniej dwóch 
poziomach: znaczeń oraz struktury i komunikacji. 

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach 

Zadania 1.–4.  

Pierwsza wiązka zadań odnosiła się do tekstu Ненасильство завжди перемагає opracowanego na 
podstawie artykułu Ołesia Kulczyńskiego. Problematyka tekstu dotyczyła zagadnień związanych 
z osobą i działalnością Jewhena Hrycjaka – organizatora powstania w sowieckim obozie w Norylsku, 
a ich rozumienie było podstawą zadań 1.–4. sprawdzających zintegrowane umiejętności przede 
wszystkim z drugiego obszaru o wymagań ogólnych podstawy programowej.  

Rozumienie sensów tekstu na poziomie znaczeń – wyszukiwanie informacji złożonych 

Zadanie 1. stanowiło wprowadzenie do analizy tekstu i wymagało odczytania jego sensu oraz 
wyjaśnienia dwóch podstawowych zagadnień, o których była mowa w tekście. Sprawdzało zatem 
umiejętności na poziomie rozumienia przede wszystkim znaczeń. Zadanie miało charakter otwarty 
i okazało się dla zdających łatwe (poziom wykonania – 86%). Leksyka zawarta w tekście była dla 
większości zdających zrozumiała.   

Zadanie 3., zamknięte, wymagało poprawnego zaznaczenia pytań, na które odpowiedzi były zawarte 
w pierwszym akapicie tekstu. Zadanie wymagało starannej analizy treści pierwszego akapitu, 
wyszukiwania i wnioskowania. Ponad połowa zdających (66%) poprawnie wykonała zadanie 
i otrzymała 2 punkty. Zwykle piszący popełniali błędy w rozstrzygnięciu dotyczącym pytania 3., 
przyczyną mogła być niedokładna lektura tekstu.  
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W zadaniu 4., również zamkniętym, należało wybrać główną tezę ostatniego akapitu, rozstrzygając, 
czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zadanie okazało się dla zdających umiarkowanie 
trudne (poziom wykonania – 66 %). Zatem z wyszukiwaniem informacji złożonych, dostrzeganiem 
powiązań między informacjami, odróżnianiem informacji ważnych od drugorzędnych, 
wnioskowaniem na podstawie przesłanek zawartych w tekście część zdających miała trudności.  

Świadomość językowa  

Zadanie 2. wymagało zaznaczenia (zadanie zamknięte) odpowiedniego antonimu do słowa 
міжусобиці, było dla zdających łatwe (poziom wykonania – 78 %). Jak co roku, ten typ zadania nie 
sprawił zdającym kłopotów.  

Zadania 5.–10.  

Druga wiązka zadań odnosiła się do tekstu autorstwa Swiatosława Wakarczuka. Problematyka tekstu 
dotyczyła odczuwania patriotyzmu. 

Rozumienie sensów tekstu na różnych jego poziomach 

Zadanie 6. wymagało odczytania sensu tekstu i wyboru dwóch czynników, które pomagają rozwijać 
poczucie patriotyzmu. Sprawdzało umiejętności na poziomie rozumienia przede wszystkim znaczeń, 
ale też struktury i komunikacji językowej. Zadanie wymagało sprawnej analizy treści oraz 
wnioskowania i uogólniania informacji. Poprawnie to zadanie wykonało 67% zdających. Zwięzłe 
przedstawienie fragmentu treści artykułu przysporzyło maturzystom wielu problemów, najtrudniejsze 
było zachowanie właściwego poziomu uogólnienia. 

W zadaniu 8. zdający mieli wybrać główną myśl tekstu. Zadanie sprawdzało umiejętności odczytania 
tekstu na wszystkich jego poziomach, uwzględniając w nim informacje jawne, jak i ukryte. Wymagało 
sprawnej analizy treści. Zadanie było dla maturzystów umiarkowanie trudne (poziom wykonania – 
59%). Błędy polegały na dosłownym odczytaniu tekstu S. Wakarczuka. 

Świadomość językowa, struktura tekstu, elementy kompozycji w teorii i praktyce 

Zadanie 5. wymagało rozstrzygnięcia, które z wymienionych w zadaniu zabiegi językowe, nadają 
tekstowi subiektywnego charakteru. Zadanie okazało się dla zdających trudne (poziom wykonania – 
42%). Zadanie sprawdzało złożone umiejętności związane ze rozumieniem struktury tekstu. Część 
zdających błędnie uznała, że powoływanie się na opinię historyków oraz używanie naukowej 
terminologii nadają tekstowi subiektywnego charakteru. Większość zdających poprawnie wskazała, że 
występowanie czasowników w 1 osobie lp. nadaje tekstowi subiektywny charakter. 

Zadanie 9. dotyczyło wyjaśnienia funkcji w tekście S. Wakarczuka, cytatu pochodzącego z Biblii. 
Cytat z Biblii stanowił podsumowanie rozważań zawartych w przedostatnim akapicie 
S. Wakarczukana na czym polega postawa patriotyczna. Powołanie się na tak wysoki autorytet miało 
na celu mobilizację odbiorcy do konkretnego działania na rzecz ojczyzny. Ponad połowa zdających 
poprawnie rozwiązała zadanie  (poziom wykonania – 66%). 

2. Problem „pod lupą” 

Plan tekstu  

W zadaniu 7. należało napisać plan tekstu. Plan miał charakter odtwórczy i miał być efektem analizy 
tekstu. Sprawdzał umiejętności analityczne, w tym odróżnianie informacji ogólnych od 
szczegółowych oraz umiejętności językowe i stylistyczne zdających. Zadanie okazało się 
umiarkowanie trudne (poziom wykonania 67%). Zdający mieli problem z selekcją ważności 
poszczególnych informacji oraz z formułowaniem poprawnych pod względem gramatycznym – 
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konstrukcji składniowych. Umiejętność pisania planu jest umiejętnością złożoną, ale ćwiczoną na 
wcześniejszych etapach kształcenia. Analiza udzielanych przez zdających odpowiedzi pokazuje, że ta 
umiejętność jest opanowana w sposób niedostateczny.  

Maturzyści, którzy nie uzyskali punktu, zwykle nie uwzględniali kolejności następujących po sobie 
informacji, nie dokonywali selekcji informacji głównych i drugorzędnych lub też po prostu streszczali 
tekst Wakarczuka.  

Przykład 1.–2. Plan w pełni poprawny – 2 punkty. 

Przykład 1. 

 

Przykład 2. 

 

Przykłady 3.–4. Nieznajomość celu i istoty planu – 0 punktów. 

Przykład 3. 

 

Przykład 4. 

 

Zadanie 10. – wypracowanie 

Zadanie 10. sprawdzało opanowanie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku ukraińskim 
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Zdający mieli do 
wyboru: rozprawkę problemową lub interpretację tekstu poetyckiego. Podstawę każdej z nich 
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stanowiła praca z tekstem literackim. W przypadku rozprawki problemowej była to interpretacja 
fragmentu prozy ukierunkowana poleceniem zawierającym problem, który należało rozwiązać, 
w drugim temacie – nieukierunkowana interpretacja utworu lirycznego. 

Każda z form wypowiedzi zaproponowanych w arkuszu egzaminacyjnym musiała spełniać 
wymagania stawiane dłuższej wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, w której zdający 
zobowiązany był do wykorzystania innych tekstów kultury (rozprawka problemowa) lub odwołania 
się do szerszych kontekstów interpretacyjnych (interpretacja tekstu poetyckiego). Wypracowanie 
maturalne powinno być poprawne merytorycznie, w sposób logiczny i spójny realizować zamysł 
kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, być poprawne pod względem stylistycznym 
i językowym. Powinno także spełniać wymaganie stawiane dłuższym wypowiedziom, czyli liczyć 
minimum 250 słów. W wypracowaniach krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko 
piszącego, poziom jego uzasadnienia i poprawność rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie.  

W całości na 0 punktów oceniano prace niemające charakteru argumentacyjnego (pozbawione 
stanowiska wobec problemu lub koncepcji interpretacyjnej, np. będące streszczeniem tekstu, biografią 
autora, rozwijające myśli niezwiązane z poleceniem) oraz zawierające kardynalne błędy rzeczowe, 
świadczące o nieznajomości tekstu kultury lub kontekstu interpretacyjnego, do którego odwoływał się 
zdający. 

Temat 1. Чи технічний прогрес гарантує людині щастя? Розглянь проблему на 
основі наведеного уривку з повісті Юрія Щербака Чорнобиль та звернись до інших 
текстів культури. Твоя робота повинна налічувати мінімум 250 слів. 

Wymaganiem postawionym przed maturzystą było napisanie dłuższej wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym w języku ukraińskim. Podstawą jej tworzenia było wielostronne rozważenie 
problemu czy rozwój technologiczny gwarantuje człowiekowi szczęście. Tekstem literackim, który 
miał dostarczyć podstawowych argumentów, był fragment tekstu Jurija Szczerbaka Czarnobyl. 
Maturzysta powinien zrozumieć sens załączonego fragmentu, określić jego problematykę 
i wykorzystać ją w charakterze argumentacyjnym, aby umotywować swoje stanowisko. Podstawą 
kolejnych argumentów miał uczynić inne teksty kultury.  

Przykład 1. Wypracowanie ocenione na maksymalną liczbę punktów. 
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Większość zdających – 71% – poradziła sobie w stopniu wystarczającym ze sformułowaniem 
własnego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu oraz trafnym, szerokim i pogłębionym 
uzasadnieniem swojego stanowiska. Również w tym roku zdający otrzymali wysokie oceny za język 
swoich prac: stosowność stylu – 95%, poprawność językowa – 87%, poprawność zapisu – 83%.  

Trudność części zdających sprawia budowanie poprawnej argumentacji określonej przez siebie tezy. 
Zamiast zbudować argumenty zdający pobieżnie streszczają fragment zamieszczony w arkuszu oraz 
przywołane utwory, a często końcowy wniosek w żaden sposób nie wynika z wypracowania. 
W tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej należy szczególny nacisk położyć na tę część 
uzasadnienia, która powinna wynikać na pytanie: czy i dlaczego? Odpowiedzi na te pytania stanowią 
o wartości argumentu, a nie streszczanie tekstu.  

Temat 2. Проаналізуй наведений твір. Визнач тезу й обґрунтуй її. Твоя робота повинна 
налічувати мінімум 250 слів. zawierał polecenie interpretacji wiersza Dmytra Pawłyczki pt. 
Ти зрікся мови рідної 

Podstawą rozwiązania zadania jest nieukierunkowana interpretacja tekstu poetyckiego. Piszący 
powinien sformułować tezę lub hipotezę interpretacyjną wyrażającą nadrzędny sens utworu 
i uzasadnić ją argumentami, które wynikają z odczytania sensu utworu, zawierają elementy 
sfunkcjonalizowanej analizy oraz kontekstów interpretacyjnych (np. historycznoliterackiego, 
historycznego, biograficznego, filozoficznego, kulturowego) pogłębiających odczytane sensy tekstu 
poetyckiego. 

Przykład 1. Wypracowanie ocenione na maksymalną liczbę punktów. 
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Koncepcja odczytania wiersza przede wszystkim musiała być niesprzeczna z utworem, powinna też 
uwzględniać zarówno znaczenia dosłowne, jak i niedosłowne (sensy symboliczne, metaforyczne, 
ironiczne…), które należało połączyć w spójną całość. Większość zdających przyjęła koncepcję 
interpretacyjną niesprzeczną z tekstem. Odczytywali oni wiersz Pawłyczki jako utwór traktujący 
o miłości do języka ojczystego, wyrażający refleksje o tragicznych dla człowieka skutkach, który nie 
dba, nie szanuje swojego ojczystego języka.  

Jednak by otrzymać maksymalną liczbę punków za uzasadnienie tezy interpretacyjnej należało 
wykorzystać konteksty interpretacyjne. Część zdających albo wcale nie pogłębiła w ten sposób swojej 
argumentacji, albo przywoływała jedynie tytuły innych wierszy bez szerszej analizy.  

Poziom rozszerzony 

W tegorocznej edycji do poziomu rozszerzonego z języka ukraińskiego przystąpiło 18 maturzystów. 

Zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji 
tekstu o tematyce kulturowej, umiejętność analizy i interpretacji porównawczej tekstów literackich 
a także umiejętność tworzenia własnego tekstu w języku ojczystym. Tematy wypracowań odnosiły się 
do utworów niewymienionych w informatorze.  

Maturzyści mieli do wyboru jedną spośród dwóch form wypowiedzi: wypowiedź argumentacyjną, 
która mogła przybrać formę rozprawki, szkicu krytycznego lub eseju oraz interpretację porównawczą 
dwóch utworów literackich. W przypadku wypowiedzi argumentacyjnej przedmiotem interpretacji był 
tekst Jurija Szewelowa Трунок і трутизна. Про «Палімпсести» Василя Стуса, natomiast 
przedmiotem interpretacji porównawczej były dwa wiersze Maksyma Rylskiego Як Одіссей, 
натомлений блуканням i Jurija Andruchowycza Балада повернення.  

Każda z wybranych przez maturzystę form musiała spełniać wymagania stawiane dłuższej 
wypowiedzi, w której zdający zobowiązany był do wykorzystania innych tekstów kultury (wypowiedź 
argumentacyjna) lub odwołania się do szerszych kontekstów interpretacyjnych (interpretacja 
porównawcza). Wypracowanie maturalne powinno być poprawne merytorycznie, w sposób logiczny 
i spójny realizować zamysł kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, powinno być 
wypowiedzią poprawną pod względem stylistycznym i językowym. Powinno także spełniać 
wymaganie stawiane dłuższym wypowiedziom, czyli liczyć minimum 300 słów. W wypracowaniach 
krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego, poziom uzasadnienia i poprawność 
rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie.  

Wypowiedź argumentacyjna sprawdzała umiejętności analogiczne do tych, które są niezbędne do 
napisania rozprawki na poziomie podstawowym. Poziom trudności był jednak znacznie wyższy i miał 
złożony charakter. Maturzysta mierzył się przede wszystkim z czytaniem i rozumieniem tekstu 
o charakterze naukowym, co sprawiało, że musiał się wykazać umiejętnością lektury tekstu 
argumentacyjnego. Drugi próg trudności wiązał się z koniecznością samodzielnego odczytania 
problemu, który formułuje autor tekstu poddawanego interpretacji. Zdający, aby rozpoznany problem 
zinterpretować,  sformułować swoje stanowisko wobec stanowiska autora i dodatkowo uzasadnić je 
odwołaniami do innych tekstów kultury, musiał wykonać szereg operacji myślowych, które pozwoliły 
to zadanie zrealizować.  

Przykład 1. Przykład wypracowania z języka ukraińskiego, w którym zdający otrzymał maksymalna 
liczbę punktów za realizację poszczególnych kryteriów oceny.  
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Większość zdających zrozumiała załączone do arkusza teksty. Sformułowała określenie problemu 
zgodne z tekstem i pełne. Jednak tylko część w sposób wyczerpujący, trafny i pogłębiony potrafiła 
odnieść się do określonego problemu. Kryteria A i B w przypadku tego typu wypowiedzi 
argumentacyjnej trudno rozdzielić, ponieważ to, jak maturzysta zrozumiał tekst, warunkowało jego 
stanowisko wobec problemu i uzasadnienie tego stanowiska. 

Wśród zdających egzamin na poziomie rozszerzonym za realizację kryterium G maksymalna liczbę 
punktów otrzymało 86% zdających, za H – 89%.  

Zadaniem maturzysty, który wybrał temat 2. (dwie osoby) 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. Napisanie wyczerpującej analizy porównawczej dwóch testów poetyckich 
okazało się dla zdających umiarkowanie trudne.  
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Język litewski  

Poziom podstawowy 
1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka litewskiego na poziomie podstawowym składał się z zadań 
sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania. Do tekstu 
Poezija – tai pastanga užmegzti ryšius su kažkuo (Marcelijus Martinaitis) odnosiły się 3 zadania 
otwarte krótkiej odpowiedzi i jedno zadanie zamknięte; do tekstu Žodžio, elgesio ir jausmo kultūros 
dermė (Regina Koženiauskienė) – 3 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 2 zadania zamknięte. 
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 
žmogaus likimas yra jo paties, ar kitų rankose? Svarstykite remdamiesi pateiktomis Vinco Krėvės-
Mickevičiaus kūrinio Skirgaila ištraukomis, visu kūriniu 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) Nepriklausomybę atgavus, którego 
autorem jest Maironis. 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. Tworzenie wypowiedzi; IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 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 20 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących                           20   

z techników 0 

ze szkół na wsi 20  

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 20 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 14 

mężczyźni 6 

bez dysleksji rozwojowej 20 

z dysleksją rozwojową                            0   
 
* 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  1 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 1 
 

 

3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 23 maja 2018 
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 
maturalnego 

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. 

  

                                                 
7 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
8 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 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 20 - - - - - - - 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 20 - - - - - - - 

z techników 0 - - - - - - - 

bez dysleksji 
rozwojowej 20 - - - - - - - 

z dysleksją 
rozwojową 0 - - - - - - - 

 
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 
** 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. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

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

95 

2. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych  
w nich informacji. 

2.10) Zdający odczytuje sens tekstu a w nim znaczenia 
wyrazów, grupy zdań uporządkowanych w akapicie. 

50 

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. 

50 

4. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

3. 13) wykorzystuje wiedzę z zakresu słowotwórstwa 
(rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach 
pochodnych ) (gimnazjum). 

65 

5. 
III. Tworzenie 
wypowiedzi 

3.11) dobiera antonimy (gimnazjum). 
80 

6. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.9) Zdający wskazuje cechy stylu tekstu, nazywa 
zastosowane w nim środki językowe. 

45 

7. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 
 

2.8) rozpoznaje intencje nadawcze. 

90 
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8. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.9) odczytuje sens testu, a w nim znaczenie wyrazów. 

45 

9. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

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

70 

10. 

II. Odbiór wypowiedzi  
i wykorzystanie 
zawartych w nich 
informacji. 

2.8) rozpoznaje intencje nadawcze. 

70 

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 lub etnicznej  
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. 

82 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 

100 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

100 

S
pójność 
lokalna 

100 

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). 

60 

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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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 Viktoriji Daujotytė i brzmiał Remdamiesi pateikta ištrauka, 
suformuluokite problemą ir ją išnagrinėkite. Naudokitės Viktorijos Daujotytės tezėmis bei 
apmąstymais ir kitais kultūros tekstais. Jūsų rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 300 žodžių, 
natomiast temat 2. – napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej 
i jej uzasadnienia): Rūpintojėlis (Vincas Mykolaitis-Putinas) oraz Rūpintojėliai (Janina Degutytė). 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 18 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 18 

z techników 0 

ze szkół na wsi 18 

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 18 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 12 

mężczyźni 6 

bez dysleksji rozwojowej 18 

z dysleksją rozwojową 0 
 

* 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  1 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 

 ogółem 1 
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3. Przebieg egzaminu 

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 23 maja 2018 
Czas trwania egzaminu 180 minut 
Liczba szkół                                                    2 
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 
maturalnego 

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.  

                                                 
9 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
10 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 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 18 - - - - - - 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 18 - - - - - - 

z techników        - - - - - - - 

 

* Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Parametry statystyczne są podane 
dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 

 
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 lub etnicznej  
i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz 
światowej. 
 
4.7) określa problematykę utworu (gimnazjum); 
PR4.1) wskazuje związki między różnymi aspektami 
utworu; 
PR4.8) R 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. 

81 

P
opraw

ność 
rzeczow

a 

100 

Z
am

ysł 
kom

pozycyjny 

100 

S
pójność 
lokalna 

100 

S
tosow

ność 
stylu 

III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

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

100 



Język litewski 47 

 

 

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). 

53 

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). 

64 

Komentarz 

1. Analiza jakościowa zadań.  

Poziom podstawowy 

Zadania w części testowej 

Część I egzaminu pisemnego obejmowała rozwiązanie dwóch wiązek zadań sprawdzających 
rozumienie tekstów źródłowych i sprawdzała umiejętności wykonywania różnych działań na tekście 
cudzym, dotyczących przede wszystkim świadomości językowej zdających oraz komunikacji. Zadania 
obejmowały złożone, zintegrowane umiejętności rozumienia tekstu na co najmniej dwóch poziomach: 
znaczeń oraz struktury i komunikacji. 

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach 

Zadania 1.–5.  

Pierwsza wiązka zadań odnosiła się do rozmowy Marcelijausa Martinaičio z czasopismem „Naujasis 
Židinys-Aidai“ o poezji. Jej rozumienie było podstawą zadań 1.–5. sprawdzających zintegrowane 
umiejętności ze wszystkich obszarów wymagań ogólnych podstawy programowej.  

Rozumienie sensów tekstu na różnych jego poziomach 

Zadanie 1. stanowiło wprowadzenie do analizy tekstu i wymagało odczytania jego sensu. Sprawdzało 
zatem umiejętności na poziomie rozumienia przede wszystkim znaczeń. Zadanie miało charakter 
zamknięty i okazało się dla zdających łatwe (najłatwiejsze w arkuszu: poziom wykonania – 95%). 
Większość zdających nie miała kłopotów z wyszukaniem głównych informacji oraz wnioskowaniem.  

W zadaniu 3. zdający mieli uzupełnić zdania sprawdzające rozumienie głównych tez z akapitów 
drugiego i czwartego. Poprawnie zadanie wykonała połowa zdających. Kłopot sprawiło zdającym 
sformułowanie zwięzłej odpowiedzi dotyczącej typu czytelników literatury wysokiej, uogólnianie 
informacji wciąż sprawia zdającym trudność.  

Zadanie 4. sprawdzało podstawową wiedzę ze słowotwórstwa (zakres gimnazjalny). Należało wypisać 
z tekstu dwa rzeczowniki rodzaju żeńskiego utworzone od czasowników przedrostkowych.  Zadanie 
okazało się dla zdających umiarkowanie trudne (poziom wykonania – 65%). 



48 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 

 

W zadaniu 5. należało dopisać antonimy do dwóch słów. Oba wyrazy, do których należało dopisać 
antonimy, należały do języka literackiego. Podobnie jak w latach poprzednich zdający dobrze 
poradzili sobie z wykonaniem tego polecenia (poziom wykonania – 80%). 

2. Problem „pod lupą” 

Zadanie 2. wymagało analizowania i definiowania znaczenia wyrazów, które były związane z sensem 
tekstu. Z tekstu należało wypisać dwa słowa, których definicje podano, oraz zdefiniować znaczenie 
dwóch wyrazów, które wskazano. Zadanie sprawdzało umiejętności analizy i syntezy informacji, 
znajomość leksyki w języku ojczystym oraz umiejętność sformułowania zwięzłej 
odpowiedzi/wyjaśnienia. Stosunkowo mniejszym problemem dla maturzystów było podanie dwóch 
znaczeń niż zwięzłe zdefiniowanie znaczeń słów. Zadanie to okazało się umiarkowanie trudne 
(poziom wykonania – 50%). Błędy polegały na tym, że zdający podawali znaczenia niezwiązane 
z tekstem.   

Przykład 1 –2. Odpowiedzi w pełni poprawne – 2 punkty.  

Przykład 1. 

 

Przykład 2.  

 

Przykład 3. Odpowiedź niezgodna z tekstem – 0 punktów. 

 

Zadania 6.–10. 

Druga wiązka zadań odnosiła się do tekstu  Žodžio, elgesio ir jausmo kultūros dermė Reginy 
Koženiauskienė. Problematyka tekstu dotyczyła zagadnień związanych z powiązaniem etykiety 
językowej z systemem wartości, jakim człowiek kieruje się w życiu. Autorka podkreśla związek 
etykiety językowej, etycznego użytkowania języka z estetyką językową, postrzega ją jako część 
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wewnętrznej moralnej osobowości człowieka. Uważa, że używanie wulgarnych lub żargonowych słów 
jest postępowaniem niewłaściwym pod względem etycznym. 

Świadomość językowa i stylistyka 

W zadaniu 6. zdający miał przyporządkować tekst do określonej grupy stylów, a następnie podać jego 
jedną cechę gatunkową. Największy problem sprawiało maturzystom wyróżnienie oraz nazwanie 
cechy określonej grupy stylów. Zadanie miało charakter otwarty i okazało się dla zdających trudne 
(poziom wykonania – 45%). Tego typu zadania sprawiają kłopoty zdającym ze wszystkich języków 
mniejszości. W związku z tym na ten aspekt świadomości językowej należy zwrócić szczególną 
uwagę w toku nauki szkolnej.  

Rozumienie sensów tekstu na poziomie znaczeń – wyszukiwanie informacji złożonych 

Zadanie 8. sprawdzało rozumienie sensu tekstu, jego znaczeń jawnych, jak i ukrytych. Zdający mieli 
wybrać z tekstu odpowiednie słowa do podanych w zadaniu trzech definicji, za poprawne wskazanie 
trzech słów otrzymywali jeden punkt.  Zadanie miało charakter otwarty i okazało się dla zdających 
trudne (poziom wykonania – 45%). Najwięcej kłopotów sprawiło zdającym rozpoznanie 
zdefiniowanego pojęcia, o którym była mowa w ostatnim akapicie tekstu – pojęcia etykieta.  

Łatwe dla zdających było zadanie 9. (poziom wykonania – 70%)., zadanie zamknięte, w którym 
należało zaznaczyć odpowiedzi zgodne z sensem tekstu. Sprawdzało ono wyszukiwanie oraz 
rozumienie głównych myśli tekstu. Większość zdających nie miała kłopotów z wyszukaniem 
głównych informacji oraz wnioskowaniem i wykonała je poprawnie. 

Struktura tekstu, elementy kompozycji  

W zadaniu 7. w większości zdający nie mieli problemu z rozpoznaniem intencji nadawczych autora 
i poprawnie wskazali funkcję poszczególnych podtytułów. Zadanie miało charakter otwarty i okazało 
się dla zdających łatwe (najłatwiejsze w arkuszu: poziom wykonania – 90%). Niewielka liczba 
zdających błędnie odpowiedziała na pytanie zwarte w poleceniu i wyjaśniała tytuły podrozdziałów lub 
jedynie nazywała funkcję, bez wyjaśnienia na czym ona polega. Podtytuły sygnalizowały zagadnienia 
rozwijane w kolejnych częściach tekstu, pełniły funkcję porządkującą tok rozważań autora.    

W zadaniu 10. należało wskazać funkcję nawiasów w zacytowanym akapicie. Maturzyści  mieli 
podane w zdaniu do wyboru zasady dotyczące użycia nawiasów. Ich zadaniem był wybór dwóch 
funkcji. Zadanie miało charakter zamknięty i okazało się dla zdających łatwe (poziom wykonania – 
70%). Większość zdających dobrze wskazała funkcje nawiasu jako sposób zapisu źródła, najczęściej 
popełniane błędy dotyczyły braku rozpoznania funkcji polegającej na  ukonkretnieniu treści 
poprzedzającej nawias. 

Zadanie 11. – wypracowanie 

Zadanie 11. sprawdzało opanowanie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku litewskim 
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Zdający mieli do 
wyboru: rozprawkę problemową lub interpretację tekstu poetyckiego. Podstawę każdej z nich 
stanowiła praca z tekstem literackim. W przypadku rozprawki problemowej była to interpretacja 
fragmentu prozy ukierunkowana poleceniem zawierającym problem, który należało rozwiązać. 
W drugim temacie nieukierunkowana interpretacja utworu lirycznego. 

Każda z form wypowiedzi zaproponowanych w arkuszu egzaminacyjnym musiała spełniać 
wymagania stawiane dłuższej wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, w której zdający 
zobowiązany był do wykorzystania innych tekstów kultury (rozprawka problemowa) lub odwołania 
się do szerszych kontekstów interpretacyjnych (interpretacja tekstu poetyckiego). Wypracowanie 
maturalne powinno być poprawne merytorycznie, w sposób logiczny i spójny realizować zamysł 
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kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, być poprawne pod względem stylistycznym 
i językowym. Powinno także spełniać wymaganie stawiane dłuższym wypowiedziom, czyli liczyć 
minimum 250 słów. W wypracowaniach krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko 
piszącego, poziom jego uzasadnienia i poprawność rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie.  

W całości na 0 pkt oceniano prace niemające charakteru argumentacyjnego (pozbawione stanowiska 
wobec problemu lub koncepcji interpretacyjnej, np. będące streszczeniem tekstu, biografią autora, 
rozwijające myśli niezwiązane z poleceniem) oraz zawierające kardynalne błędy rzeczowe, 
świadczące o nieznajomości tekstu kultury lub kontekstu interpretacyjnego, do którego odwoływał się 
zdający. 

Temat 1. Ar žmogaus likimas yra jo paties, ar kitų rankose? Svarstykite remdamiesi pateiktomis 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūrinio Skirgaila ištraukomis, visu kūriniu ir kitu kultūros tekstu. 
Jūsų rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 250 žodžių. 

Wymaganiem postawionym przed maturzystą było napisanie dłuższej wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym w języku litewskim. Podstawą jej tworzenia było wielostronne rozważenie 
problemu czy nasz los zależy wyłącznie od nas samych, czy od innych ludzi. Tekstem literackim, 
który miał dostarczyć podstawowych argumentów, był fragment tekstu Skirgaila (Vincas Krėvė-
Mickevičius). Maturzysta powinien zrozumieć sens załączonego fragmentu, określić jego 
problematykę i wykorzystać ją w charakterze argumentacyjnym, aby umotywować swoje stanowisko. 
Podstawą kolejnych argumentów miał uczynić cały utwór oraz inne teksty kultury.  

Przykład 1. Poniżej przykład wypracowania ocenionego na maksymalną liczbę punktów. 
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Większość zdających wybrała temat 1. Aż 82% za realizację kryteriów A i B uzyskała maksymalną 
liczbę punktów (czyli sformułowała stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu 
i uzasadniła je trafnie i szeroko). Za zamysł kompozycyjny, poprawność rzeczową oraz spójność 
lokalną wszyscy zdający otrzymali maksymalną liczbę punków. Maturzyści zdający egzamin z języka 
litewskiego otrzymali również bardzo wysokie oceny na odpowiedni styl swoich wypowiedzi. Ale 
słabą stroną zdających jest, jak co roku, poprawność językowa oraz poprawność zapisu. Najczęściej 
występującymi błędami były błędy składniowe i leksykalne oraz błędy orograficzne.  
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Temat 2. Interpretuokite pateiktą eilėraštį. Suformuluokite tezę ir ją pagrįskite. Jūsų 
rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 250 žodžių zawierał polecenie interpretacji wiersza 
Maironisa pt. Nepriklausomybę atgavus 

Podstawą rozwiązania zadania jest nieukierunkowana interpretacja tekstu poetyckiego. Piszący 
powinien sformułować tezę lub hipotezę interpretacyjną wyrażającą nadrzędny sens utworu 
i uzasadnić ją argumentami, które wynikają z odczytania sensu utworu, zawierają elementy 
sfunkcjonalizowanej analizy oraz kontekstów interpretacyjnych (np. historycznoliterackiego, 
historycznego, biograficznego, filozoficznego, kulturowego) pogłębiających odczytane sensy tekstu 
poetyckiego. 

Jedynie kilku zdających wybrało interpretację poezji. Koncepcja odczytania wiersza przede wszystkim 
musiała być niesprzeczna z utworem, powinna też uwzględniać zarówno znaczenia dosłowne, jak 
i niedosłowne (sensy symboliczne, metaforyczne, ironiczne…), które należało połączyć w spójną 
całość. Większość zdających przyjęła koncepcję interpretacyjną niesprzeczną z tekstem. 

Poniżej przykład wypracowania w którym zaprezentowano interpretację pogłębioną o inne teksty 
kultury, jedynie przy ocenie poprawności językowej zdający nie otrzymał maksymalnej liczby 
punktów.  

Przykład 1.  
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Poziom rozszerzony 

W tegorocznej edycji do poziomu rozszerzonego przystąpiło 18 maturzystów. 

Zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji 
tekstu o tematyce kulturowej, umiejętność analizy i interpretacji porównawczej tekstów literackich 
a także umiejętność tworzenia własnego tekstu w języku ojczystym. Tematy wypracowań odnosiły się 
do utworów niewymienionych w podstawie programowej.  

Maturzyści mieli do wyboru jedną spośród dwóch form wypowiedzi: wypowiedź argumentacyjną, 
która mogła przybrać formę rozprawki, szkicu krytycznego lub eseju oraz interpretację porównawczą 
dwóch utworów literackich. W przypadku wypowiedzi argumentacyjnej przedmiotem interpretacji był 
tekst Viktorij Daujotytė Apie tapatybę, ne(ta)patybę, be(ta)patybę, natomiast przedmiotem 
interpretacji porównawczej były dwa wiersze ): Rūpintojėlis (Vincas Mykolaitis-Putinas) oraz 
Rūpintojėliai (Janina Degutytė). 

Każda z wybranych przez maturzystę form musiała spełniać wymagania stawiane dłuższej 
wypowiedzi, w której zdający zobowiązany był do wykorzystania innych tekstów kultury (wypowiedź 
argumentacyjna) lub odwołania się do szerszych kontekstów interpretacyjnych (interpretacja 
porównawcza). Wypracowanie maturalne powinno być poprawne merytorycznie, w sposób logiczny 
i spójny realizować zamysł kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, powinno być 
wypowiedzią poprawną pod względem stylistycznym i językowym. Powinno także spełniać 
wymaganie stawiane dłuższym wypowiedziom, czyli liczyć minimum 300 słów. W wypracowaniach 
krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego, poziom uzasadnienia i poprawność 
rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie.  

W tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnej sprawdzano umiejętności analogiczne do tych, które są 
niezbędne do napisania rozprawki na poziomie podstawowym. Poziom trudności był jednak znacznie 
wyższy i miał złożony charakter. Maturzysta mierzył się przede wszystkim z czytaniem i rozumieniem 
tekstu o charakterze naukowym, co sprawiało, że musiał się wykazać umiejętnością lektury tekstu 
argumentacyjnego. Drugi próg trudności wiązał się z koniecznością samodzielnego odczytania 
problemu, który formułuje autor tekstu poddawanego interpretacji. Zdający, aby rozpoznany problem 
zinterpretować,  sformułować swoje stanowisko wobec stanowiska autora i dodatkowo uzasadnić je 
odwołaniami do innych tekstów kultury, musiał wykonać szereg operacji myślowych, które pozwoliły 
to zadanie zrealizować.  

Przykład 1.Wypracowanie, w którym zdający otrzymał maksymalna liczbę punktów za realizację 
poszczególnych kryteriów oceny.  
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Większość zdających zrozumiała załączone do arkusza teksty. Sformułowała określenie problemu 
zgodne z tekstem i pełne. Jednak tylko część w sposób wyczerpujący, trafny i pogłębiony potrafiła 
odnieść się do określonego problemu. Kryteria A i B w przypadku tego typu wypowiedzi 
argumentacyjnej trudno rozdzielić, ponieważ to, jak maturzysta zrozumiał tekst, warunkowało jego 
stanowisko wobec problemu i uzasadnienie tego stanowiska.  

Wśród zdających egzamin z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym za poprawność językową 
maksymalną liczbę punktów otrzymało 53%, a za poprawność zapisu – 64%.  

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. Napisanie wyczerpującej analizy porównawczej dwóch testów poetyckich 
okazało się dla zdających umiarkowanie trudne.  

Przykład 1. Wypracowanie, w którym zdający otrzymał maksymalna liczbę punktów za realizację 
poszczególnych kryteriów oceny.  



60 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 

 

 

 



Język litewski 61 

 

 

 

 

Zdający, którzy podjęli się napisania analizy porównawczej utworów lirycznych zaprezentowali 
zróżnicowany poziom umiejętności analitycznych. Uzyskiwali maksymalną liczbę punktów za 
prezentację koncepcji porównania tekstów (niesprzeczna z utworami i spójna), ale mieli problem 
z sfunkcjonalizowaną analizą środków stylistycznych oraz budowaniem toku argumentacyjnego.   
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Język kaszubski  

Poziom rozszerzony 

1. Opis arkusza 

Arkusz egzaminacyjny z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym składał się z 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 
Jana Dosza Czë biblioteczi dobrze służą Tatczëznie? odnosiły się 2 zadania otwarte krótkiej 
odpowiedzi i 3 zadania zamknięte; do tekstu Karaòke pò kaszëbskù. Ùdba w robòce Tomasza Fopki – 
2 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 2 zadania zamknięte. Umiejętności rozumienia i tłumaczenia 
sprawdzał fragment tekstu Sławomira Lewandowskiego Chałupy welcome to...Wypracowanie 
należało napisać na jeden z dwóch danych do wyboru tematów: temat 1. wymagał napisania 
wypowiedzi argumentacyjnej związanej z dołączonym fragmentem tekstu Eugeniusza 
Pryczkowskiego  Òbrzãdowi rok na Kaszëbach – dzysdnia. Próba pòdsëmòwaniô, temat 2. zawierał 
polecenie napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej i jej 
uzasadnienia) Bożeny Ugowskiej (bez tytułu) i Doroty Wilczewskiej Czas. Za poprawne wykonanie 
wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 63 punkty. 

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. 

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 24 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 12 

z techników 12 

ze szkół na wsi 6 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 9 

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

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 24 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 22 

mężczyźni 2 

bez dysleksji rozwojowej 22 

z dysleksją rozwojową 2 

* 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 23 maja 2018 
Czas trwania egzaminu 180 minut 
Liczba szkół 8 
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 
maturalnego 

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 
 

  

                                                 
11 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
12 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 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 24 - - - - - - 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 12 - - - - - - 

z techników 12 - - - - - - 

 

* Dane dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Parametry statystyczne są podane 
dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 
 
 

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 

Nr 
zad. 

Wymaganie ogólne 
Wymaganie szczegółowe  

 
Zdający: 

Poziom 
wykonania 

zadania 
(%) 

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. 

38 

2. 

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

2.4) odczytuje sens tekstu a w nim grup zdań 
uporządkowanych w akapicie. 

33 

3. 

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

2.4) odczytuje sens tekstu a w nim znaczenia  wyrazów, 
potrafi objaśnić ich sens  na tle całości. 

63 

4. 

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

2.4) odczytuje sens tekstu a w nim znaczenia  wyrazów, 
potrafi objaśnić ich sens  na tle całości. 

4 
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5. 

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

2.5) streszcza tekst. 

56 

6. 

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

2.3) rozpoznaje cechy gatunkowe omawianych tekstów.  

38 

7. 

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. 

25 

8. 

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

2.4) odczytuje sens tekstu, a w nim znaczenia wyrazów, 
potrafi objaśnić ich sens  na tle całości. 

21 

9. 

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. 

67 

12. 

IV. Przetwarzanie 
tekstu sformułowanego 
w języku kaszubskim 
pisemnie. 

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

73 

13. 

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

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 
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 

63 
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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. 

 
 

 
 
Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych  

Komentarz 

1. Analiza jakościowa zadań 

Zadania w części testowej 

Część I egzaminu pisemnego z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym obejmowała 
rozwiązanie dwóch wiązek zadań wiązek zadań sprawdzających rozumienie tekstów źródłowych 
i sprawdzała umiejętności wykonywania różnych działań na tekście cudzym, dotyczących przede 
wszystkim świadomości językowej zdających oraz redagowania streszczenia. 

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach 

Zadania 1.–6.  

Pierwsza wiązka zadań odnosiła się do tekstu Czë biblioteczi dobrze służą Tatczëznie? Jana Dosza. 
Problematyka tekstu dotyczyła roli bibliotek w krzewieniu kaszubskiego piśmiennictwa, jej 
zrozumienie było podstawą do rozwiązania zadań 1.–5. sprawdzających umiejętności z II obszaru 
podstawy programowej. 

43
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Rozumienie sensów tekstu na różnych jego poziomach 

Zadanie 1. stanowiło wprowadzenie do analizy tekstu i wymagało odczytania jego sensu. Zadanie 
miało charakter zamknięty i okazało się dla zdających trudne (poziom wykonania – 38%). Aby 
otrzymać jeden punkt, należało wskazać trzy poprawne odpowiedzi. Większość zdających udzieliła 
jednej bądź dwóch poprawnych odpowiedzi. Część zdających nie zrozumiała leksyki zawartej 
w tekście, co uniemożliwiało poprawne rozwiązanie zadania. Ten sam problem dotyczył zadania 2.  

W zadaniu 2., zamkniętym, sprawdzającym zrozumienie głównej myśli drugiego akapitu należało 
ocenić prawdziwość podanych informacji. To zadanie również dla zdających okazało się trudne 
(poziom wykonania – 33%). 

Zadanie 3. chociaż było skomponowane według formuły zadania zamkniętego z możliwością wyboru 
jednej poprawnej odpowiedzi, sprawiło zdającym trudność wynikającą głównie z tego, że pytanie 
odnosiło się do wyboru znaczenia przytoczonego związku frazeologicznego, z czym zdający mają 
niestety trudności. Frazeologia nie jest im bliżej znana, mieści się w obrębie leksyki nieużywanej na 
co dzień. Zadanie było dla zdających umiarkowanie trudne (poziom wykonania – 63%). 

Zadanie 4. – było to dla zdających najtrudniejszym zadaniem w arkuszu (poziom wykonania – 4%). 
Wymagało znajomości leksyki kaszubskiej i polegało na podaniu synonimów dwóch występujących 
w tekście słów i jednego wyrażenia. Wyrażenie bùten szëkù  dotyczy sfery słów rzadko używanych 
w toku nauki. Z dwoma pozostałymi słowami zdający w większości sobie poradzili, ale za całość 
zadania, czyli za trzy dobrze wybrane odpowiedzi, mogli uzyskać 1 punkt. 

2. Problem „pod lupą” 

Streszczenie 

Zadanie 5. polegało na napisaniu streszczenia przytoczonego tekstu o objętości 40–60 słów, to 
ograniczenie raczej wszyscy wypełnili. Zadanie było dla zdających umiarkowanie trudne (poziom 
wykonanie – 56%). Zwięzłe przedstawienie treści artykułu przysporzyło maturzystom wielu 
problemów. Brak dbałości o spójność zdaniową, nieumiejętność zachowania ciągłości wywodu, 
nieumiejętność zapisania ogólnej konkluzji, która wywód zamyka, to najczęstsze problemy, jakie 
mieli tegoroczni maturzyści. Niżej przedstawiono streszczenie w pełni poprawne oraz przykłady 
streszczeń z typowymi błędami popełnianymi przez zdających.  

Przykład 1. Streszczenie w pełni poprawne – 3 punkty. Zdający mieści się w obrębie wskazanej liczby 
słów, zastosował adekwatny do formy wypowiedzi poziom uogólnienia tekstu, streszczenie jest 
logicznie i spójne. 
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Przykład 2.  Zdający mieści się w wyznaczonym przedziale słów, ze streszczenia wynika, jaki jest 
temat tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście, jednak nastąpiły pewne zaburzenia dotyczące 
poziomu uogólnienia – 2 punkty. 

 

Przykład 3. Zdający ogólnie zarysowuje temat poruszany w tekście, jednak występują zaburzenia 
dotyczące poziomu uogólnienia, brak w streszczeniu odwołania do głównej treści tekstu, kolejne 
części wypowiedzi nie wiążą się w logiczną całość – 1 punkt.  

 

Przykład 4. Zdający nie pisze streszczenia własnymi słowami, ale przytacza zdania przepisane 
z kolejnych akapitów tekstu. Takiej realizacji zadania nie można uznać za samodzielnie napisane 
streszczenie tekstu – 0 punktów. 
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Zadania 6.–10.  

Druga wiązka zadań odnosiła się do tekstu Tomasza Fopki  Karaòke pò kaszëbskù. Ùdba w robòce 
Zrozumienie tekstu było podstawą do rozwiązania zadań 6.–10. sprawdzających umiejętności z II 
obszaru podstawy programowej. 

Świadomość językowa i stylistyka 

Zadanie 6. wymagało rozpoznania użytych w tekście środków językowych i rozpoznania jego 
gatunku. Okazało się ono dla zdających zadaniem trudnym (poziom wykonania – 38%). Zdający 
w większości nie wykazali się wiedzą dotyczącą cech gatunkowych tekstu, pojawiającą się już na 
trzecim etapie edukacyjnym.  Dziewięć osób udzieliło pełnej odpowiedzi na to pytanie (mniej niż 
połowa), cztery – podały gatunek, nie określając dla niego wymaganej jednej cechy gatunkowej, 
pozostali nie udzielili odpowiedzi bądź formułowali błędne odpowiedzi. Zdecydowanie najwięcej 
trudności przysporzyło zdającym podanie cech gatunkowych. 

Struktura tekstu  

W zadaniu 7. zamkniętym, należało przyporządkować podane tytuły do poszczególnych akapitów. 
Wymagało ono odczytania tekstu na poziomie znaczeń i struktury oraz wnioskowania i było dla 
zdających trudne (poziom wykonania – 25%). Tytuły zostały tak skonstruowane, że należało najpierw 
dobrze przeanalizować ich znaczenia, bo nie powielały słownictwa zastosowanego w tekście, 
a następnie wybrać odpowiedź. Zdający otrzymywał punkt po wskazaniu wszystkich trzech 
poprawnych odpowiedzi.  

Rozumienie tekstu na poziomie znaczeń  

Zadanie 8. było dla zdających trudne (poziom wykonania – 21%). W tym zadaniu należało wyjaśnić 
swoimi słowami wyraz brëkòwnik; o którym była mowa w tekście. Znaczenie tego słowa można było 
wyczytać z tekstu, nie znając go z autopsji. Najwięcej kłopotów sprawiło zdającym sformułowanie 
poprawnego krótkiego wyjaśnienia w języku kaszubskim.  

W zadaniu 9. należało wybrać informacje zgodne z sensem tekstu. Zadanie sprawdzało umiejętność 
rozumienia tekstu, jego znaczeń jawnych, jak i ukrytych. Za wskazanie czterech poprawnych 
odpowiedzi uczeń otrzymywał 2 punkty, za wskazanie trzech – 1 punkt. Sześć osób nie uzyskało 
punktów (poziom wykonania – 67%). Część zdających nie zrozumiała leksyki zawartej w tekście, co 
uniemożliwiało jego zrozumienie i poprawne rozwiązanie zadania.  

Zadanie 10. – tłumaczenie tekstu z języka kaszubskiego na język polski  

Zadanie 10. było dla maturzystów łatwe (poziom wykonania – 73%). Maturzyści poprawnie 
odczytywali tekst, rozumieli poszczególne wyrazy, frazeologizmy i całe frazy. Dobrze radzili sobie 
z całościowym rozumieniem tekstu, jak i poszczególnych struktur gramatycznych. Nie mieli 
większych kłopotów z rozumieniem znaczenia elementów spajających oraz czynną znajomością 
leksyki. Najwięcej problemów zdającym przysporzyła leksyka nieużywana w języku codziennym, czy 
też wyrazy tworzone na użytek codziennej komunikacji (w tym neologizmy, np. òczëwidno). 

Zadanie 11. – wypracowanie  

Zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji 
tekstu o tematyce kulturowej, umiejętność analizy i interpretacji porównawczej tekstów literackich 
a także umiejętność tworzenia własnego tekstu. Tematy wypracowań odnosiły się do utworów 
niewymienionych w informatorze.  
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Maturzyści mieli do wyboru jedną spośród dwóch form wypowiedzi: wypowiedź argumentacyjną, 
która mogła przybrać formę rozprawki, szkicu krytycznego lub eseju oraz interpretację porównawczą 
dwóch utworów literackich.  

Temat 1. Co mòże wspierac zachòwanié i rozwij kaszëbsczi tożsamòscë? Rozważë problem na 
spòdlim pòdónégò tekstu i jinëch tekstów kùlturë. Twòja robòta miałabë miec co nômni 
300 słowów. 

Przedmiotem interpretacji był tekst Eugeniusza Pryczkowskiego Òbrzãdowi rok na Kaszëbach – 
dzysdnia. Próba pòdsëmòwaniô  

Temat 1. był tak skonstruowany, że pozwalał zdającemu na szerszą wypowiedź. Zdający nie mieli 
kłopotów z wyborem tezy i jej argumentacji. Pisanie na temat każdej tożsamości (nie tylko 
kaszubskiej) może się odbywać według utartych schematów, ale także daje wciąż nowe możliwości 
interpelacji. Jest to jedno z istotniejszych zagadnień związanych z egzystencją człowieka, chętnie 
poruszane w różnych utworach tekstach kultury. Zatem zdający mógł się posłużyć bogatym zasobem 
źródeł potwierdzających tezę.  Zadaniem zdającego było zrozumienie sensu załączonego fragmentu, 
określenie jego problematyki i wykorzystanie jej w wywodzie argumentacyjnym na potwierdzenie 
swojego stanowiska. Do kolejnych argumentów zdający miał wykorzystać inne teksty kultury. 
Zdający odwoływali się do sztandarowych tekstów literackich, w tym powieści A. Majkowskiego 
Żëcé i przigòdë Remùsa.  

Z realizacją kryterium oceny A, B i C zdający poradzili sobie wystarczająco. Mniej punktów uzyskali 
za kompozycję, spójność lokalną, poprawność językową oraz poprawność zapisu.  

Temat 2. Dokònôj przërównawczi interpretacji pòdónëch dokazów. Twòja robòta miałabë mieć 
co nômni 300 słowów. 

Zadaniem maturzysty, który wybrał temat 2. było przedstawienie koncepcji interpretacji 
porównawczej dwóch tekstów poetyckich Doroty Wilczewskiej Czas oraz Bożeny Ugowskiej o tym 
samym tytule oraz uzasadnienie odczytania sensów obu utworów. Niezależnie od wyboru tematu 
zdający pisali wypracowanie o charakterze argumentacyjnym liczące co najmniej 300 słów. Napisanie 
wyczerpującej analizy porównawczej dwóch testów poetyckich okazało się dla zdających 
umiarkowanie trudne.  

Motywem spajającym oba utwory była podobna koncepcja czasu, natomiast inne były sposoby 
poetyckiego obrazowania. Przyjmowano różne koncepcje interpretacyjne. Większość piszących 
interpretację porównawczą poradziła sobie z przyjęciem założenia interpretacyjnego, które 
wskazywało na zrozumienie wspólnych sensów obu wierszy. Wszyscy podejmujący to zadanie trafnie 
wskazali, że elementem wiążącym jest czas, jego przemijanie. Wspólną dominantą tematyczną była 
nieuchronność upływania czasu i nierówna walka człowieka z tym faktem. W każdym jednak z 
utworów poetki osiągnęły swoje zamierzenia stosując inne środki artystycznego wyrazu. I tu główny 
problem realizujących ten temat.  Uczniowie w większości nie mają funkcjonalnej wiedzy z poetyki. 
Dlatego też analiza porównawcza utworów zostaje sprowadzona jedynie do opisu treści. Uzasadnienie 
powinno zawierać argumenty wyprowadzone zarówno z analizy i interpretacji każdego z tekstów, jak i 
z kontekstów interpretacyjnych (np. historycznoliterackiego, historycznego, biograficznego, 
filozoficznego, kulturowego) pogłębiających odczytane sensy utworów. Niektórzy zdający nie 
przeprowadzili pogłębionej analizy utworów.  Jest to w zasadzie powtarzający się od lat mankament – 
uczniowie mają zbyt małą wiedzę z poetyki, nie potrafią też odczytywać funkcji  środków 
artystycznych lub nie widzą potrzeby wspominania o tym. 
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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 Nestora Repeły Жый так, як я вчу, а не так – як я жыю, natomiast 
temat 2. – napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej i jej 
uzasadnienia): До Краю ненароджыня Petra Murianki i Поворот Bohdana Ihora Antonycza. Za 
napisanie wypracowania zdający mógł otrzymać 40 punktów.  

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

Egzamin z języka łemkowskiego zdawała jedna osoba. 
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Wnioski i rekomendacje 

1. W zadaniach testowych z języków mniejszości oraz języka kaszubskiego najwięcej kłopotów 
sprawiło zdającym wyszukiwanie i analiza informacji złożonych, dostrzeganie powiązań 
między informacjami oraz wnioskowanie na podstawie przesłanek zawartych w tekstach 
nieliterackich.  

2. W zakresie świadomości językowej problemem dla zdających jest rozpoznawanie funkcji 
w tekście określonych środków językowych oraz funkcjonalna analiza języka tekstów 
publicystycznych. Tego typu zadania sprawiają kłopoty zdającym ze wszystkich języków 
mniejszości i na ten aspekt świadomości językowej, czyli na umiejętności rozpoznawania 
specyfiki gatunku, stylu, która wynika z określnego ukształtowania językowego tekstu, należy 
zwrócić szczególną uwagę w toku nauki szkolnej. 

3. Większość zdających sprostała wymaganiu napisania wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym w języku ojczystym. I o ile zdecydowana większość piszących potrafiła zająć 
stanowisko wobec problemu postawionego w poleceniu na poziomie podstawowym oraz 
rozpoznać i odtworzyć problem poruszony przez autora tekstu zamieszczonego w arkuszu na 
poziomie rozszerzonym, o tyle pogłębione uzasadnienie postawionej tezy sprawiało 
maturzystom kłopot. Powierzchowność interpretacji występowała na obu poziomach. Wydaje 
się więc, że szczególny nacisk należy położyć na kształcenie umiejętności formułowania 
trafnych, popartych przykładami argumentów i budowania z nich logicznego wywodu. 

4. Wciąż trudność maturzystom sprawia interpretacja tekstu poetyckiego na poziomie 
podstawowym oraz interpretacja porównawcza na poziomie rozszerzonym. Chodzi 
o uargumentowanie koncepcji interpretacyjnej. Brak sprawności w odczytywaniu znaczeń 
przenośnych, niewielka znajomość symboli i kontekstów kulturowych sprawia, że 
skomponowanie uporządkowanej wypowiedzi z pogłębioną argumentacją wciąż pozostaje dla 
zdających trudnym wyzwaniem. 

5. W dalszym ciągu dla zdających – na obu poziomach – problemem są braki w zakresie 
sprawności językowej. Najniższe oceny w tegorocznej edycji zdający otrzymali za poprawność 
językową oraz poprawność zapisu. Na poprawę poziomu językowego, w tym zwiększanie 
zasobów leksykalnych poszczególnych języków narodowych, należy zwrócić szczególną 
uwagę, ponieważ zaburzenia językowe mają duży wpływ na konstruowanie toku 
argumentacyjnego – nieprzestrzeganie reguł składniowych i interpunkcyjnych bardzo często 
uniemożliwia komunikatywne przedstawienie własnego stanowiska i jego uzasadnienie.  
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