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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 

Мистецтво спілкування, którego autorką jest Юлія Комарніцька, odnosiły się 4 zadania otwarte 

krótkiej odpowiedzi oraz 1 zadanie zamknięte; do tekstu Саморух в Україні, який поступово стає 

трендом (Любко Дереш) – 2 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz 3 zadania zamknięte. 

Wypracowanie należało napisać na jeden z dwóch danych do wyboru tematów: temat 1. wymagał 

napisania rozprawki problemowej związanej z dołączonym fragmentem tekstu prozatorskiego 

i brzmiał Еміграція – трагедія чи шанс для людини? Поміркуй над проблемою, беручи до уваги 

наведені уривки твору Василя Стефаника Камінний хрест 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) 

Порідшала земна тужава твердь, którego autorem jest Василь Стус. 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 na terenie województwa 

zachodniopomorskiego 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających 13 

Zdający rozwiązujący 

zadania w arkuszu 

standardowym 

z liceów ogólnokształcących 13 

z techników 0 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 13 

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

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 13 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 9 

mężczyźni 4 

bez dysleksji rozwojowej 2 

z dysleksją rozwojową 11 
 

* 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 (dla wszystkich zdających w województwie 

zachodniopomorskim) 

Termin egzaminu 23 maja 2019 

Czas trwania egzaminu 170 minut 

Liczba szkół 1 

Liczba zespołów egzaminatorów zespół krajowy sprawdzający 

w OKE w Łomży Liczba egzaminatorów 

Liczba obserwatorów
1
 (§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 

unieważnień
2 

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 wglądów
2
 (art. 44zzz) 0 

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

 

  

                                                 
1
 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 2019 r., poz. 1481). 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne* (dla wszystkich zdających w województwie 

zachodniopomorskim) 

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

Odsetek 

sukcesów** 

ogółem 13 - - - - 75 - 100% 

w tym: 

z liceów 

ogólnokształcących 
13 - - - - 75 - 100% 

z techników - - - - - - - - 

 

* 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 (dla wszystkich zdających w kraju) 

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. 

2.8) rozpoznaje intencje nadawcze. 

82 

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. 

 

70 

3. 

III. Tworzenie 

wypowiedz w języku 

narodowym. 

3.12) rozpoznaje związki frazeologiczne ze zrozumieniem 

ich znaczeń (gimnazjum). 90 

4. 

III. Tworzenie 

wypowiedz w języku 

narodowym. 

3.11) dostrzega różnicę pod względem zakresu i treści w 

znaczeniu wyrazów (gimnazjum). 69 

5. 

II. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie 

zawartych  

w nich informacji. 

2.11) dokonuje logicznego streszczenia tekstu 

argumentacyjnego.  
82 

6. 

II. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie 

zawartych w nich 

informacji. 

2.10) odczytuje sens grupy zdań uporządkowanych w 

akapicie.  
67 

7. 

II. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie 

zawartych w nich 

informacji. 

 

2.10) odczytuje znaczenia wyrazów.  

 

72 

8. 

II. Odbiór wypowiedzi  

i wykorzystanie 

zawartych w nich 

informacji. 

2.8) rozpoznaje intencje nadawcze.  

45 
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9. 

III. Tworzenie 

wypowiedzi w języku 

narodowym.  

3.11) dobiera synonimy (gimnazjum).  

        82 

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. 

 

81 

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. 

64 

P
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ść 
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84 
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92 

S
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III. Tworzenie 

wypowiedzi. 

3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 

odmianą języka narodowego lub etnicznego (gimnazjum). 

91 

P
o

p
raw

n
o

ść języ
k
o

w
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). 

75 

P
o

p
raw

n
o

ść 

zap
isu

 

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). 

66 
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Wykres 2. Poziom wykonania zadań w obszarze wymagań ogólnych (dla wszystkich zdających 

w kraju) 
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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. brzmiał На основі наведеного тексту 

сформулюй проблему й поміркуй над нею. Використай тези й роздуми з тексту Віталія 

Пономарьова, звернися до інших текстів культури. Твоя робота повинна налічувати мінімум 

300 слів, natomiast temat 2. dotyczył napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy 

interpretacyjnej i jej uzasadnienia): Пісня про рушник Andrija Małyszki i wiersza Повертання 
autorstwa Lubow Jakymczuk. 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 na terenie województwa 

zachodniopomorskiego 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym* 

Liczba zdających  1 

Zdający rozwiązujący 

zadania w arkuszu 

standardowym 

z liceów ogólnokształcących 1 

z techników 0 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 1 

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

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 1 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 0 

mężczyźni 1 

bez dysleksji rozwojowej 1 

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  0 

niewidomi 0 

słabosłyszący 0 

niesłyszący 0 

 ogółem 0 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu (dla wszystkich zdających w województwie 

zachodniopomorskim) 

Termin egzaminu 23 maja 2019 

Czas trwania egzaminu 180 minut 

Liczba szkół 1 

Liczba zespołów egzaminatorów zespół krajowy sprawdzający 

w OKE w Łomży Liczba egzaminatorów 

Liczba obserwatorów
1
(§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 

unieważnień
2
 

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 wglądów
2
 (art. 44zzz) 0 

 

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

 

 

  

                                                 
1
 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 2019 r., poz. 1481).  
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne* (dla zdających w województwie 

zachodniopomorskim) 

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 1 - - - - - - 

w tym: 

z liceów 

ogólnokształcących 
1 - - - - - - 

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 (dla wszystkich zdających w kraju) 

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). 

90 
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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). 

79 
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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). 

79 

 

 

 

Komentarz 

(na podstawie wyników wszystkich zdających w kraju) 

1. Analiza jakościowa zadań 

Poziom podstawowy 

Zadania w części testowej 

Część I egzaminu pisemnego polegała na rozwiązaniu dwóch wiązek zadań sprawdzających 

rozumienie tekstów publicystycznych oraz wykonywanie różnych działań na tekście cudzym. 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 tekstu Мистецтво спілкування (Юлія Комарніцька). 

Problematyka tekstu dotyczyła zagadnień związanych z empatyczną komunikacją, a ich rozumienie 

było podstawą do rozwiązania zadań 1.–5. sprawdzających zintegrowane umiejętności przede 

wszystkim z drugiego obszaru wymagań ogólnych podstawy programowej.  

Struktura tekstu, elementy kompozycji w praktyce 

W zadaniu 1. należało określić i uzasadnić funkcję podrozdziałów w tekście. Z rozpoznaniem intencji 

nadawczych oraz elementów struktury toku argumentacyjnego obecnego w tekście, nie miało 

kłopotów 82% zdających. Odpowiedzi zaklasyfikowane jako błędne zawierały jedynie określenie 

funkcji bez jej uzasadnienia, niektórzy pomylili funkcję kompozycyjną podrozdziałów z funkcjami 

języka.   

Rozumienie tekstu na poziomie znaczeń  

Zadanie 2. dotyczyło wyjaśnienia tytułu tekstu. Wymagało odczytania tekstu, uwzględniając zawarte 

w nim informacje zarówno jawne, jak i ukryte. Zdający w większości poprawnie je wykonali (poziom 
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wykonania – 70%). Odpowiedzi błędne dotyczyły wyjaśniania roli tytułu w artykule, niektórzy 

zdający nie potrafili zastąpić słowa sztuka odpowiednim synonimem.   

W zadaniu 3. do frazeologizmów powiązanych z komunikacją należało dopasować ich wyjaśnienia. 

Zadanie sprawdzało umiejętności z trzeciego etapu kształcenia i okazało się dla zdających bardzo 

łatwe (90%). 

Aby otrzymać 2 punkty w zadaniu 4. trzeba było dobrać synonimy do czterech wyrazów z tekstu. 

Zadanie było dla maturzystów umiarkowanie trudne (poziom wykonania – 69%). Najczęściej 

występującym błędem było stosowanie polonizmów.   

Zadania 6.–10.  

Druga wiązka zadań odnosiła się do tekstu Саморух в Україні, який поступово стає трендом 

(Любко Дереш) poświęconego popularności na Ukrainie, szczególnie we Lwowie, różnych inicjatyw 

obywatelskich.  

Wyszukiwanie informacji złożonych  

Zadanie 6. wymagało odczytania fragmentu tekstu i wyjaśnienia swoimi słowami pojęcia сродна 

праця. Zadanie miało charakter otwarty i okazało się dla zdających umiarkowanie trudne (poziom 

wykonania – 67%). Większość zdających nie miała jednak kłopotów z wyszukaniem głównych 

informacji, wnioskowaniem i podaniem spójnej odpowiedzi.    

Zadanie 7., zamknięte, dotyczyło wyboru jednego wyjaśnienia znaczenia prefiksu само w słowach 

саморух, самоорганізація, самоуповноважувати. Wymagało ono analizy tekstu, odczytania jego 

sensu oraz zrozumienia definicji słownikowych i było dla zdających łatwe (poziom wykonania – 

72%).  

Również łatwe były dla zdających były zadania 9. (poziom wykonania – 82%).  i 10. (poziom 

wykonania – 81%). Dotyczyły one rozumienia znaczenia wyrazów (zadanie 9) oraz wyszukiwania 

informacji jawnych oraz ukrytych (zadanie 10). Większość zdających nie miała kłopotów ze 

zrozumieniem znaczeń wyrazów, wyszukaniem głównych informacji oraz wnioskowaniem i wykonała 

je poprawnie.  

Kompozycja tekstu 

Trudnym okazało się zadanie 8. (poziom wykonania – 45%), zamknięte, polegające na określeniu 

funkcji cudzysłowów oraz dostrzeżeniu intencji nadawczych. Większość zdających nie posiada 

wiedzy dotyczącej zasad stosowania cudzysłowu.  

2. Problem „pod lupą” 

Streszczenie 

Zadanie 5. polegało na napisaniu streszczenia tekstu Мистецтво спілкування (Юлія Комарніцька) 

o objętości 40–60 słów. Tekst miał charakter argumentacyjny. Przekształcenie tekstu, które polega na 

znaczącym zmniejszeniu objętości tekstu przy równoczesnym zachowaniu jego sensu dla większości 

zdających okazało się łatwe – poziom wykonania 82%. Większość zdających poprawnie określiła 

temat tekstu oraz poprawnie uogólniła zawarte w nim informacje. U części zdających pojawiły się 

jednak błędy, które wynikały z niezrozumienia na czym polega istota streszczenia. Streszczano 

bowiem każdy akapit oddzielnie bez wskazania, jaka jest główna myśl tekstu lub jego intencja. Błędy 

też polegały na tym, że zdający opisywali kompozycję tekstu zamiast jego temat. Niżej przedstawiono 

streszczenie w pełni poprawne oraz przykłady streszczeń z typowymi błędami popełnianymi przez 

zdających.  
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Przykład 1. i Przykład 2. Zdający mieści się w obrębie wskazanej liczby słów, zastosował adekwatny do 

formy wypowiedzi poziom uogólnienia tekstu, streszczenie jest logicznie i spójne. Streszczenie w pełni 

poprawne – 3 punkty. 

Przykład 1. 

 

Przykład 2. 

 

Przykład 3. 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. 
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Przykład 3. 

 

Przykład 4. 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. 

 

Przykład 5. Zdający opisuje kompozycję tekstu, ze streszczenia nie wynika jaki jest temat tekstu, 

zdający nie odniósł się treści tekstu – 0 punktów. 

Przykład 5. 
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Zadanie 11. – wypracowanie 

Zadanie 11. 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 

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. Еміграція – трагедія чи шанс для людини? Поміркуй над проблемою, беручи до 

уваги наведені уривки твору Василя Стефаника Камінний хрест 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 emigracja dla człowieka jest tragedią, czy szansą na lepsze życie. Utworem literackim, 

który miał dostarczyć podstawowych argumentów, był fragment tekstu Камінний хрест (Василь 

Стефаник). 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 6. Wypracowanie ocenione na maksymalną liczbę punktów. 
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Przykład 6. 
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Sformułowanie własnego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu oraz trafne, szerokie 

i pogłębione uzasadnienie swojego stanowiska okazało się dla zdających umiarkowanie trudne 

(poziom wykonania – 64%).  

Za poprawność merytoryczną ponad połowa zdających otrzymała maksymalna liczbę punktów. Duża 

liczba zdających otrzymała maksymalną liczbę punktów za stosowny styl (91%), za poprawność 

językową – 75%, za poprawność zapisu – 66%. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym zdający mieli trudność z uzasadnieniem swojego stanowiska czyli 

konstruowaniem argumentacji. Budowanie pogłębionego argumentu wymaga interpretacji tekstów, 

a nie ich streszczenia. Dodatkowo w tegorocznej edycji powtarzał się błąd wpływający na obniżenie 

punktacji za kryterium B czyli uzasadnienie stanowiska, polegający na tym, że maturzyści stawiali 

tezę i podawali argumenty, które były jej zaprzeczeniem, a nie potwierdzeniem.  

Temat 2. Проаналізуй наведений твір. Визнач тезу й обґрунтуй її. Твоя робота повинна 

налічувати мінімум 250 слів. zawierał polecenie interpretacji wiersza Порідшала земна 

тужава твердь (Василь Стус) 

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 środków stylistycznych oraz kontekstów interpretacyjnych 

(np. historycznoliterackiego, historycznego, biograficznego, filozoficznego, kulturowego) 

pogłębiających odczytane sensy tekstu poetyckiego. Temat 2. wybrały trzy osoby. Skomponowanie 

interpretacji wiersza zawierającej analizę poetyki oraz pogłębione konteksty interpretacyjne okazało 

się dla zdających umiarkowanie trudne. 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.  

  



Języki mniejszości narodowych 21 

 

 

Poziom rozszerzony 

W tegorocznej edycji do poziomu rozszerzonego z języka ukraińskiego przystąpiło 21 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 ukraińskim. 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 Тарас Возняк. Філософія мови (Віталій Пономарьов), natomiast przedmiotem interpretacji 

porównawczej były dwa wiersze Пісня про рушник (Андрій Малишко) i Повертання (Любов 

Якимчук). 

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 oraz 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 i filozoficznym, 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 7. Przykład wypracowania z języka ukraińskiego, w którym zdający otrzymał maksymalną 

liczbę punktów za realizację kryterium A oraz mniej punktów za kryterium B czyli sformułowanie 

stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu. Zdający wykazał się znajomością 

literatury ukraińskiej, współczesnego kontekstu społeczno-politycznego Ukrainy, który poprawnie 

zresztą wykorzystał, jednak nie sformułował jasno najważniejszych problemów z tekstu 

W. Ponomariowa, co do których poprowadziłby argumentację. Stąd ocena obniżona (6 punktów) za 

sformułowanie stanowiska adekwatnego, ale niepełnego.  
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Przykład 7. 
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Większość zdających zrozumiała załączony do arkusza tekst. A określenie problemu zgodne z tekstem 

oraz sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu okazało się łatwe – 

73%. 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 oraz jakie główne tezy z niego wybrał, 

warunkowało jego stanowisko wobec problemu i uzasadnienie tego stanowiska. 

Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym otrzymali wyższe oceny za kompetencje językowe niż 

maturzyści przystępujący do poziomu podstawowego. Za poprawność językową maksymalną liczbę 

punktów otrzymało 79% zdających, podobnie jak za poprawność zapisu.  

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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Wnioski i rekomendacje 

1. Analiza zadań związanych ze znajomością leksyki, w tym frazeologii, z języków mniejszości 

oraz języka kaszubskiego skłania do refleksji, że część zdających ma kłopoty z biegłym 

posługiwaniem się językiem literackim oraz że występują braki związane ze znajomością zasobu 

leksykalnego poszczególnych języków. Stąd też w realizacji wypracowań, w tworzeniu tekstu 

własnego występują powierzchowne analizy utworów literackich czy innych tekstów kultury, 

z wykorzystaniem ubogiego słownictwa, bez głębszych analiz i odniesień. 

 

2. W redakcji streszczenia największy kłopot zdający mieli z hierarchizowaniem i uogólnianiem 

informacji oraz z zachowaniem jednorodnego stylu swojej wypowiedzi. Analiza odpowiedzi 

zdających z języków mniejszości oraz języka kaszubskiego prowadzi do wniosku, że konieczna 

jest praca nad zrozumieniem istoty i celu tej formy wypowiedzi.  

 

3. W wielu wypracowaniach maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym zdający nie 

potrafili zbudować spójnego wywodu o charakterze argumentacyjnym. W pracy z uczniami 

należy zwrócić uwagę, że pogłębiony argument powinien zawierać analizę danego problemu 

i jego interpretację, a nie streszczenie tekstu, który do argumentacji został użyty. Wydaje się 

więc, że szczególny nacisk należy położyć na kształcenie umiejętności formułowania trafnych, 

popartych przykładami, pogłębionych argumentów i budowania z nich logicznego wywodu. 

 

4. Podobnie jak w latach poprzednich kłopoty maturzystom sprawiła 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, 

ale także brak umiejętności funkcjonalnej analizy środków stylistycznych uniemożliwia napisanie 

dobrej pracy maturalnej.  

 

5. Należy także zwrócić uwagę na kompetencje językowe zdających. Podobnie, jak w latach 

poprzednich, najniższe oceny zdający otrzymali za poprawność językową oraz poprawność 

zapisu. Zaburzenia językowe mają duży wpływ na konstruowanie toku argumentacyjnego – 

nieprzestrzeganie reguł składniowych i interpunkcyjnych bardzo często uniemożliwia 

komunikatywne przedstawienie własnego stanowiska i jego uzasadnienie. Stąd też konieczne jest 

kształcenie umiejętności komunikatywnego i zgodnego z obowiązującymi zasadami 

wypowiadania się. 


