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Język białoruski. Poziom podstawowy  
 

 

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 Iдэйнасць, аўтэнтычнасць і даступнасць, którego autorem jest 

Сяргей Харэўскі, odnosiły się 3 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 2 zadania zamknięte; 

do tekstu „Белавежа” перад юбілеем (autorka: Міра Лукшa) – 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 prozatorskiego i brzmiał Ці варта змагацца за сваё каханне? 

Паразважай над пытаннем на падставе ўрыўка п’есы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча 

Пінская шляхта, цэлага твора і выбранага тэксту 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) Сягоння, którego 

autorką jest Наталля Арсеннева. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 

50 punktów (13 punktów za rozwiązanie testu oraz 37 punktów za wypracowanie). Zadania 

sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w czterech obszarach wymagań ogólnych:  

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.  

 

 
   ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM* 

Liczba zdających 156 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 156 

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 156 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 0 

ze szkół publicznych 156 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 94 

mężczyźni 62 

bez dysleksji rozwojowej 140 

z dysleksją rozwojową 16 
 

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

 
  

Opis arkusza egzaminu maturalnego 

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 
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   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 

 

 

 

 
 
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

Termin egzaminu 29 czerwca 2020 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 

Liczba szkół 2 

Liczba zespołów egzaminatorów 1 

Liczba egzaminatorów 5 

Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 
unieważnień2 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu 

0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty 
odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów2 (art. 44zzz) 1 

 

 

 

  

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.). 
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

Przebieg egzaminu 

TABELA 2. 

TABELA 3. 
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Wyniki zdających  

  WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*  

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 156 14 100 72 100 71 17 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
156 14 100 72 100 71 17 

z techników - - - - - - - 

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

Podstawowe dane statystyczne 

TABELA 4. 
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Poziom wykonania zadań 

 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

Nr 

zad. 
Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe 

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy materiału III 

etapu edukacyjnego, dopisano (G). 

Poziom 

wykonania 

zadania 

(%) 

1. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

Zdający: 

2.8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje (G); 

2.12) odczytuje sens tekstów publicystycznych, 

uwzględniając zawarte w nich informację zarówno 

jawne, jak i ukryte. 

56 

2. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.11) Zdający odróżnia informacje o faktach od opinii 

(G). 
72 

3. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dostrzega różnice pod względem 

zakresu i treści w znaczeniu wyrazów (G). 
73 

4. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dobiera antonimy (G). 44 

5. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.9) Zdający rozpoznaje charakterystyczne cechy stylu 

danego tekstu, nazywa zastosowane w nim środki 

językowe […]. 

29 

6. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.12) Zdający odczytuje sens tekstów […] 

publicystycznych […], uwzględniając zawarte 

w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

24 

7. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.8) Zdający rozpoznaje intencje nadawcze. 81 

8. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.12) Zdający odczytuje sens tekstów […] 

publicystycznych, uwzględniając zawarte 

w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

59 

9. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.11) Zdający dokonuje logicznego streszczenia tekstu 

argumentacyjnego (wyróżniając kluczowe pojęcia, 

twierdzenia i sposób ich uzasadnienia). 

66 

Zadanie sprawdzające tworzenie wypowiedzi − wypracowanie 

T
re

ś
ć
 

 
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. 
 

73 

P
o
p
ra

w
n
o
ś
ć
 

rz
e
c
z
o
w

a
 

97 

TABELA 5. 
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Z
a

m
y
s
ł 

k
o
m

p
o
z
y
c
y
jn

y
 

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. 
 

91 

S
p
ó
jn

o
ś
ć
 lo

k
a
ln

a
 

94 

S
to

s
o
w

n
o
ś
ć
 

s
ty

lu
 

 
III. Tworzenie wypowiedzi. 

 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego (gimnazjum). 86 

P
o
p
ra

w
n
o
ś
ć
 ję

z
y
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). 
 

61 

P
o
p
ra

w
n
o
ś
ć
 z

a
p
is

u
 

 
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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  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH 

 

 
Język białoruski. Poziom rozszerzony  
 

Do tegorocznego egzaminu z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiły dwie 

osoby. Wszystkie pozostałe osoby (14) to laureaci i finaliści olimpiady z języka białoruskiego, 

którzy byli zwolnieni z egzaminu maturalnego i na świadectwie mają wpisany wynik 

maksymalny.  

 

Egzamin z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym polegał na napisaniu 

wypracowania na jeden z dwóch danych do wyboru tematów. Temat 1. brzmiał На падставе 

фрагмента артыкула Юліі Шпаковай Казка – у жыцці падказка прадстаў тэму 

і паразважай над ёй. Карыстайся тэзісам і думкамі аўтаркi і звярніся да іншых тэкстаў 

культуры. Твая праца павінна налічваць не менш за 300 слоў, natomiast temat 2. dotyczył 

napisania interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej 

i jej uzasadnienia): Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя… (autor: Максім Багдановіч) 

i wiersza Беласточчына (autor: Віктар Швед). Za napisanie wypracowania 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.  
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Analiza jakościowa zadań 

 
 

Poziom podstawowy 

 
Zadania w części testowej arkusza egzaminacyjnego sprawdzały stopień rozumienia przez 

zdających dwóch tekstów nieliterackich, umiejętność ich analizy i odczytywania na poziomie 

znaczeń, struktury i komunikacji, dokonywania przekształceń tekstów, w tym redagowania 

streszczenia, oraz badały ich świadomość językową. Miały one zróżnicowaną formę. 

 
 

A. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach testowych 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej 
 

Najtrudniejszym zadaniem w arkuszu okazało się zadanie 6., poziom wykonania – 24 %. 

Dotyczyło ono odczytania sensu tekstu poświęconego ugrupowaniu „Białowieża”. Zdający 

musieli wybrać po jednym pytaniu spośród 5 podanych i dopasować je do trzech podanych 

w zadaniu akapitów. Z informacjami podanymi wprost zdający nie mieli kłopotu i bezbłędnie 

przyporządkowywali odpowiedź do piątego akapitu, w którym była mowa o tym, ile pokoleń 

twórców należało do ugrupowania Białowieża. Dopasowanie jednak odpowiedzi do akapitów 

1 i 3 było problematyczne, wymagało ono analizy treści tekstu oraz wnioskowania. 

 

Także niewielka grupa zdających poprawie rozwiązała zadanie 5., poziom wykonania – 29%. 

Rozwiązanie zadania wymagało od zdających określenia stylu, w jakim napisany był tekst 

pierwszy, oraz podania jednej jego cechy. Zdający mieli duże problemy ze wskazaniem stylu 

publicystycznego. W odpowiedziach pojawiały się błędne nazwy stylów (potoczny, 

informacyjny, literacki). Część zdających poprawnie określiła styl, ale nie umiała podać jego 

cechy. Tylko niewielka liczba zdających była w stanie poprawnie określić cechę stylu 

publicystycznego.   

 

Trudnym zadaniem (poziom wykonania – 44 %) było także zadanie polegające na doborze 

antonimów do wyrazów z tekstu źródłowego: współczesny i progres. Duża część zdających 

nie miała kłopotu z doborem antonimu do słowa współczesny, błędnie natomiast dobierała 

antonim do słowa progres lub pozostawiała puste miejsce. Zadania tego typu sprawdzają 

znajomość zasobu leksykalnego języka ojczystego i często występują na egzaminie 

maturalnym. 

 

Zadania umiarkowanie trudne dla tegorocznych maturzystów dotyczyły odczytania sensów 

tekstów zamieszczonych w arkuszu – zadania 1. i 8. Stopień opanowania tej umiejętności był 

zróżnicowany w zależności od zadania. W zadaniu 1., zamkniętym (poziom wykonania 

– 56%), zdający mieli podane trzy pytania i należało określić, czy na każde pytanie z tabeli 

można zaleźć odpowiedź w pierwszym akapicie tekstu. Błędne odpowiedzi dotyczyły 

w większości pytania pierwszego. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, zdający musieli wykazać 

Komentarz 
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się rozumieniem sensu 1. akapitu, a także całego tekstu. Część zdających nie uwzględniła 

informacji z całego tekstu. 

 

W zadaniu 8. (poziom wykonania – 59%) zdający mieli określić stosunek autora 

do ugrupowania „Białowieża” oraz poprzeć swoją odpowiedź cytatem z tekstu. Większość 

zdających nie miała problemu z określeniem stosunku Miry Łukszy do ugrupowania, część 

jednak nie podała żadnego cytatu z tekstu lub podawała cytat, który nie miał związku 

z wyrażoną wcześniej opinią. Łączenie kompetencji argumentacyjnych z wiedzą wynikającą 

z rozumienia sensu tekstu oraz odróżnianie słownictwa neutralnego od emocjonalnego 

i wartościującego, okazały się dla maturzystów trudnym wyzwaniem. 

 

Biorąc pod uwagę poziomy wykonania zadań 1., 6. i 8. w tegorocznej edycji egzaminu 

maturzyści słabo opanowali umiejętności odczytania zawartych w tekście nieliterackim 

informacji zarówno jawnych, jak i ukrytych. 

 

Umiarkowanie trudne okazało się zadanie 9. wymagające od zdających napisania 

streszczenia (poziom wykonania – 66%) do tekstu Mili Łukszy „Белавежа” перад юбілеем.   

Poprawnie zredagowane streszczenie powinno zawierać jasno sformułowany temat tekstu, 

adekwatny poziom uogólnienia istotnych kwestii, które w związku z tym tematem zostały 

w artykule podjęte. Ponadto powinno być ono logicznie spójne i mieć liczbę słów zgodną 

z określoną w poleceniu (od 40 do 60). Aby prawidłowo rozpoznać strukturę 

tematyczno - rematyczną tekstu, zdający powinien był uważnie przeczytać tekst źródłowy, 

przeanalizować go i odpowiedzieć na pytania wyznaczające strukturę streszczenia: o czym 

jest mowa w tekście (temat), co mówi się w tekście na dany temat, a następnie zredagować 

poprawną językowo odpowiedź. Maturzyści, którzy nie otrzymali pełnej punktacji za to zadanie, 

tracili punkty przede wszystkim za brak określenia głównego tematu, myśli przewodniej tekstu 

oraz ogólnej konkluzji, która wywód zamyka. W kilkunastu pracach zdający nie podęli się 

napisania streszczenia. 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej 
 

Zadaniami, które nie sprawiły zdającym większego kłopotu, były zadania dotyczące 

poszczególnych sformułowań zawartych w tekstach, środków językowych, świadomości 

językowej. Jednak w tegorocznej edycji egzaminu w części testowej nie było zadań bardzo 

łatwych. 

 

Najłatwiejszym zadaniem w arkuszu (poziom wykonania – 81 %) było zadanie 7., zamknięte, 

polegające na wyborze środka językowego zastosowanego w zdaniu: На працягу ўсёй 

нашай гісторыі на творчым рахунку БЛА „Белавежа” назбіралася на сённяшні дзень 

агулам сотні кніжных публікацый. Zdający poprawnie wskazywali na metaforę. 

 

Zadanie 3., zamknięte sprawdzało rozumienie kontekstowego użycia słowa horyzont. 

Dotyczyło ono tekstu poświęconego współczesnym muzeom. Zdający mieli podane cztery 

definicje słowa horyzont występujące w Słowniku języka białoruskiego i należało określić, 

w którym znaczeniu słowo horyzont zostało użyte w trzecim akapicie tekstu. Zdający 

w większości poprawnie dostrzegli różnice dotyczące zakresu i treści w znaczeniu wyrazów, 

poziom wykonania zadania to 73%. 
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Zadanie 2. (poziom wykonania – 72%) polegało na zacytowaniu z trzeciego akapitu tekstu 

przykładu zdania zawierającego opinię oraz zdania zawierającego fakt. Część zdających 

niedokładnie przeczytała polecenie: błędne odpowiedzi polegały przede wszystkim 

na przytaczaniu przykładów opinii i faktów z innych akapitów tekstu. Część zdających nie 

podała przykładu opinii.   

 

B. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w wypracowaniu 

 

Zadanie 10. sprawdzało opanowanie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku 

białoruskim w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym 

(dramat Пінская шляхта, którego autorem jest Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, oraz wiersz 

Сягоння, autorka: Наталля Арсеннева). Zdający mieli do wyboru dwie różne formy 

wypowiedzi: rozprawkę problemową lub interpretację tekstu poetyckiego. Punkt wyjścia 

do napisania każdej z nich stanowiła praca z tekstem literackim. W przypadku rozprawki 

problemowej była to interpretacja fragmentu dramatu ukierunkowana poleceniem 

zawierającym zagadnienie, które należało rozważyć. W drugim temacie (nieukierunkowana 

interpretacja wiersza) należało samodzielnie sformułować tezę lub hipotezę interpretacyjną. 

 

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 wyrazów. W wypracowaniach krótszych oceniano 

jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego, poziom jego uzasadnienia i poprawność 

rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie. 

 

 

Temat 1. Ці варта змагацца за сваё каханне? Паразважай над пытаннем на падставе 

ўрыўка п’есы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Пінская шляхта, цэлага твора 

і выбранага тэксту культуры. Твая праца павінна налічваць не менш за 250 слоў. 

 

Pierwszy temat, odwołujący się do lektury obowiązkowej, opatrzonej w podstawie 

programowej gwiazdką, wymagał od osoby zdającej napisania rozprawki problemowej. 

Podstawę jej tworzenia stanowiło wielostronne rozważenie, czy warto walczyć o miłość 

i rozstrzygnięcie tego problemu. Tekst kultury, który znalazł się w arkuszu, to fragment 

dramatu Пінская шляхта, którego autorem jest Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Zdający 

powinien zrozumieć sens załączonego fragmentu, określić jego problematykę i sformułować 

stanowisko/tezę, następnie zbudować argumentację – logiczny wywód, aby uzasadnić swoje 

stanowisko. Podstawą kolejnych argumentów powinny stać się funkcjonalne odwołania 

do całości utworu oraz wybranego tekstu kultury. 

 

                                                 
 W cytowanych wypracowaniach maturalnych z poziomu podstawowego zachowano oryginalny zapis (stylistykę, 

składnię, ortografię i interpunkcję). 
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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). 
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Przykład 1. 
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Temat 1. był chętnie wybierany przez maturzystów. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowana 

większość zdających sformułowała stanowisko adekwatne do problemu podanego 

w poleceniu oraz że większość uzasadniła je trafnie i szeroko. Znaczna większość zdających 

otrzymała także maksymalną liczbę punktów za poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny 

i spójność lokalną oraz stosowny styl wypowiedzi. Najmniej punktów, podobnie jak w latach 

poprzednich, otrzymywali zdający za poprawność językową oraz poprawność zapisu. 

 

Temat 2. Зрабі аналіз верша. Пастаў інтэрпрэтацыйны тэзіс і абгрунтуй яго. Твая 

праца павінна налічваць не менш за 250 слоў wymagał interpretacji wiersza Сягоння, 

którego autorką jest znana białoruska poetka Наталля Арсеннева. 

 

Dziewięć osób podjęło się napisania interpretacji wiersza. 
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Interpretacja utworu lirycznego wymagała od zdających określenia nadrzędnego sensu 

wiersza, a tym samym wyznaczenia tezy lub hipotezy, której następnie zostanie 

podporządkowany wywód zawierający pogłębioną interpretację tekstu z odwołaniem 

do konkretnych kontekstów, o których jest mowa w wierszu, oraz uwzględniający funkcjonalną 

analizę środków i tropów stylistycznych. Nikt ze zdających nie otrzymał maksymalnej punktacji 

za realizację kryterium B, czyli za uzasadnienie tezy interpretacyjnej, za uzasadnienie trafne 

i pogłębione. Podobnie jak w latach ubiegłych zdający przywoływali argumenty tylko z tekstu, 

pomijając rozwinięcie kontekstów interpretacyjnych spoza wiersza, np.: historycznego, 

biograficznego, filozoficznego, pogłębiających odczytane sensy. W kilku pracach podjęto 

próbę funkcjonalnej analizy środków i tropów stylistycznych. Jednak sprawne posługiwanie się 

językiem ojczystym, wykorzystanie wiedzy i umiejętności z poetyki oraz dbałość o spójność 

wypowiedzi i porządek argumentacyjny, pozostają dla zdających wciąż dużym wyzwaniem.   

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 2.), w którym zdający otrzymał maksymalną liczbę 

punktów za koncepcję interpretacyjną spójną i niesprzeczną z utworem, poprawność 

rzeczową, spójność lokalną oraz poprawny styl wypowiedzi. Obniżoną punktację natomiast za 

trafne, ale niepogłębione uzasadnienie tezy interpretacyjnej, brak funkcjonalnej kompozycji 

oraz błędy składniowe, leksykalne, orograficzne i interpunkcyjne. Zdający zawarł w pracy 

uzasadnienie trafne, zawierające 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. 
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Przykład 2. 
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W tegorocznej edycji egzaminu łatwa okazała się dla zdających realizacja tematu: 

formułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu oraz jego uzasadnianie 

– w przypadku rozprawki, albo przyjęcie zgodnej z utworem koncepcji interpretacyjnej wraz 

z uzasadnieniem – w przypadku interpretacji tekstu poetyckiego (poziom wykonania – 73%). 

Zdecydowana większość zdających otrzymała wysoką punktację za poprawność rzeczową 

(poziom wykonania – 97%), kompozycję (poziom wykonania – 91%) oraz spójność lokalną 

wypowiedzi (poziom wykonania – 94%). Większość wypracowań była także napisana 

stosownym stylem (poziom wykonania – 86%). Najniższe kompetencje zaprezentowali 

zdający, jeśli chodzi o poprawność językową (poziom wykonania – 61%) oraz znajomość 

ortografii i interpunkcji białoruskiej (poziom wykonania – 66%). 
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Poziom rozszerzony 

 
Do tegorocznej edycji egzaminu z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiły 

dwie osoby. Wszystkie pozostałe osoby (14) to laureaci i finaliści olimpiady z języka 

białoruskiego, którzy byli zwolnieni z egzaminu maturalnego i na świadectwie mają wpisany 

wynik maksymalny. 
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Język ukraiński. Poziom podstawowy  
 

 
 

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 Український театр у пошуках порозуміння, którego autorem jest 

Ганна Веселовська, odnosiły się 3 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i jedno zadanie 

zamknięte; do tekstu Про що говорить мова? (autorka: Клара Гудзик) – 3 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 prozatorskiego i brzmiał Чи доля це заздалегідь відомий 

сценарій нашого життя? Поміркуй над проблемою, беручи до уваги наведений уривок 

та весь твір Уласа Самчука Марія та звернись до іншoгo текстy культури. Твоя 

робота повинна налічувати мінімум 250 слів.natomiast temat 2. zawierał polecenie 

napisania interpretacji utworu lirycznego (postawienia tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) 

Під чужим небом, (autor: Євген Маланюк). Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł 

otrzymać 50 punktów (13 punktów za rozwiązanie testu oraz 37 punktów za wypracowanie). 

Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w czterech obszarach wymagań 

ogólnych:  

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.  

 

 
 

                         ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM* 

Liczba zdających 67 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 67 

z techników 0 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 43 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 10 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 14 

ze szkół publicznych 67 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 38 

mężczyźni 29 

bez dysleksji rozwojowej 54 

z dysleksją rozwojową 13 
 

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

Opis arkusza egzaminu maturalnego 

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 



Egzamin maturalny – język ukraiński 

 

Strona 22 z 93 

                         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 0 

 

 

 

 
 

                         INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

Termin egzaminu 29 czerwca 2020 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 

Liczba szkół 5 

Liczba zespołów egzaminatorów 1 

Liczba egzaminatorów 2 

Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 
unieważnień2 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu 

0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty 
odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów2 (art. 44zzz) 0 

 

 

 

  

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.).  
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

Przebieg egzaminu 

TABELA 2. 

TABELA 3. 
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                         WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*                

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 67 40 100 76 72 78 14 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
67 40 100 76 72 78 14 

z techników - - - - - - - 

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

Podstawowe dane statystyczne 

TABELA 4. 
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Poziom wykonania zadań 

 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

Nr 

zad. 
Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe 

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy materiału III 

etapu edukacyjnego, dopisano (G). 

Poziom 

wykonania 

zadania 

(%) 

1. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.12) Zdający odczytuje sens tekstów […] 

publicystycznych […], uwzględniając zawarte 

w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

88 

2. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.8) Zdający rozpoznaje intencje nadawcze. 42 

3. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dostrzega różnice pod względem 

zakresu i treści w znaczeniu wyrazów (G). 
96 

4. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.8) Zdający rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu. 56 

5. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.11) Zdający dokonuje logicznego streszczenia tekstu 

argumentacyjnego (wyróżniając kluczowe pojęcia, 

twierdzenia i sposób ich uzasadnienia). 

83 

6. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.10) Zdający odczytuje sens […] grupy zdań 

uporządkowanych w akapicie [...]. 
94 

7. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.12) Zdający odczytuje sens tekstów […] 

publicystycznych […], uwzględniając zawarte 

w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

78 

8. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

 

2.8) Zdający rozpoznaje intencje nadawcze. 31 

9. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.12) Zdający odczytuje sens tekstów […] 

publicystycznych […], uwzględniając zawarte 

w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 
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Zadanie sprawdzające tworzenie wypowiedzi − wypracowanie 

T
re

ś
ć
 

 
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; 
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TABELA 5. 
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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). 97 
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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). 
 

72 

 

 

  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH 
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Język ukraiński. Poziom rozszerzony  
 

 
 

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 Мирославa Поповичa, 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): Перший сніг 

(autor: Богдан-Ігор Антонич) i wiersza Осінь (autor: Володимир Сосюра). Za napisanie 

wypracowania 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.  

 

 

 

                         ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM* 

Liczba zdających 28 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 16 

z techników 12 

ze szkół na wsi 0 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 12 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 4 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 12 

ze szkół publicznych              28 

ze szkół niepublicznych 0 

kobiety 15 

mężczyźni 13 

bez dysleksji rozwojowej 28 

z dysleksją rozwojową 0 
 

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

 

 

 

 

 

 

 

Opis arkusza egzaminu maturalnego 

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 
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                         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 

 

 

 

 

                         INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

Termin egzaminu 29 czerwca 2020 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 

Liczba szkół 13 

Liczba zespołów egzaminatorów 1 

Liczba egzaminatorów                            2 

Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.). 
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

Przebieg egzaminu 

TABELA 2. 

TABELA 3. 
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                         WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE* 

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 28 28 100 79 88 76 18 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
16 28 100 80 100 76 21 

z techników 12 58 100 74 88 76 13 

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

Poziom wykonania zadań 

 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

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
re

ś
ć
 

 
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). 95 

Podstawowe dane statystyczne 

TABELA 4. 

TABELA 5. 
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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). 
 

59 
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Analiza jakościowa zadań 

 

Poziom podstawowy 

 
Zadania w części testowej arkusza egzaminacyjnego sprawdzały stopień rozumienia przez 

zdających dwóch tekstów nieliterackich, umiejętność ich analizy i odczytywania na poziomie 

znaczeń, struktury i komunikacji, dokonywania przekształceń tekstów, w tym redagowania 

streszczenia, oraz badały ich świadomość językową. Miały one zróżnicowaną formę. 

 

A. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach testowych 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej 
 

Najtrudniejszym w arkuszu było zadanie 8., zamknięte (poziom wykonania – 31%). 

Sprawdzało ono kontekstowe rozumienie słowa, zrozumienie sensu akapitu oraz intencji 

nadawczych. Maturzyści mieli podane cztery znaczenia słowa виправдовує (usprawiedliwia) 

i należało określić, w jakim znaczeniu zostało ono użyte w zdaniu: Так, протестантське 

вчення виправдовує багатство, а небажання вибратися з бідності прирівнює 

до хвороби. Duża cześć zdających zaznaczała odpowiedź A., która dotyczyła uznania kogoś 

niewinnym, stwierdzenia niewinności podsądnego. Wybór tej odpowiedzi nie miał 

uzasadnienia w treści akapitu. 

 

Trudnym zadaniem było zadanie 2., zamknięte (poziom wykonania – 42%). Jego rozwiązanie  

wymagało oceny prawdziwości trzech stwierdzeń, które w sposób syntetyczny odnosiły się 

do różnych aspektów tekstu Hanny Wjesełowskiej. Większość zdających niepoprawnie 

zaznaczyła drugie stwierdzenie jako zgodne z sensem tekstu. Błędna odpowiedź wynikała 

z niezrozumienia pojęcia analiza krytyczna, która zawiera w sobie szerszy sens niż krytyka 

w znaczeniu wystąpienia przeciwko jakiemuś zjawisku, osobie czy faktowi. Zadanie 

sprawdzało zrozumienie czytanego tekstu oraz rozpoznanie intencji nadawczych. 

 

Umiarkowanie trudnym okazało się zadanie 4. (poziom wykonania – 56%). Poprawne 

rozwiązanie wymagało od zdających określenia stylu, w jakim napisany był pierwszy tekst oraz 

podania jednej jego cechy. Niewielka grupa zdających poprawnie odpowiedziała na obie 

części pytania. Zdający mieli problemy ze wskazaniem stylu publicystycznego, 

w odpowiedziach pojawiały się błędne nazwy stylów: potoczny, naukowy, popularnonaukowy. 

Tylko niewielka liczba zdających była w stanie poprawnie określić cechę stylu 

publicystycznego. W większości zdający nie potrafili sformułować cechy gatunkowej tekstu, 

nazywali natomiast swoje odczucia czytelnicze: autorka krótko wyjaśnia zjawisko teatru 

świadków albo tekst należy do stylu potocznego, bo lekko się go czyta lub autorka z lekkością 

pisze o teatrze. 

 

 

 

 

Komentarz 
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Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej 

 

Bardzo łatwe dla tegorocznych maturzystów okazały się zadania sprawdzające rozumienie 

czytanych tekstów z uwzględnieniem w nich informacji zarówno jawnych, jak i ukrytych. 

 

Zadanie 6. (poziom wykonania – 94%) dotyczyło wyjaśnienia dwóch przysłów, które pojawiają 

się w tekście Klary Gudzyk. Błędy pojawiające się w odpowiedziach dotyczyły wyjaśnienia 

przysłowia drugiego, niektórzy zdający nie zrozumieli, że słowo niwa jest użyte w znaczeniu 

przenośnym i przy wyjaśnieniu przysłowia należy wziąć to pod uwagę.    

  

Zadanie 9. (poziom wykonania – 93%) wymagało wyjaśnienia sensu zdania w odniesieniu 

do całości tekstu. Większość zdających wykonała zadanie poprawnie, nie ograniczyła się 

bowiem do wyjaśnień tylko w obrębie akapitu, ale wzięła pod uwagę sensy zawarte w całym 

tekście. 

 

Zadanie 1. (poziom wykonania – 88%), otwarte, wymagało wyjaśnienia kluczowego dla 

pierwszego tekstu pojęcia teatr świadków. Stanowiło zatem swoiste wprowadzenie do analizy 

tekstu w powiązaniu z rozumieniem jego funkcji komunikacyjnych. Zdający musiał odnieść się 

do różnych poziomów tekstu. Maturzyści w większości wykazali się zrozumieniem fragmentu 

artykułu oraz umiejętnościami syntetycznego przestawienia jego głównych tez. 

 

Poprawna realizacja zadania 5. wymagała napisania streszczenia drugiego tekstu Про що 

говорить мова?. Streszczenie to powinno w jasny sposób określać temat tekstu 

i wskazywać, na adekwatnym poziomie uogólnienia, istotne kwestie, które w związku z tym 

tematem zostały podjęte. Ponadto streszczenie powinno być logicznie spójne i mieć liczbę 

wyrazów zgodną z określoną w poleceniu (od 40 do 60). Rozwiązanie zadania 5. okazało się 

dla zdających łatwe (poziom wykonania – 83%). Zdający, którzy zdecydowali się podjąć 

rozwiązania zadania, poprawnie wskazywali główny problem tekstu oraz zagadnienia, które 

w związku z tematem zostały poruszone. Kilku zdających otrzymało obniżoną punktację 

za brak logicznej spójności, która wynikała z niezrozumienia znaczeń przysłów, o których była 

mowa w tekście.  

 

W zadaniu 7., zamkniętym, należało wybrać wyjaśnienie słowa etnokultura. Zdający 

w większości nie mieli problemów z wyborem poprawnej odpowiedzi – poziom wykonania – 

78%. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należało przeanalizować tekst i przeprowadzić 

wnioskowanie. Zdający często błędnie zaznaczali odpowiedź A., która swoim sensem 

nawiązywała do fragmentu tekstu, nie dotyczyła jednak pojęcia etnokultury, ale kultury 

międzynarodowej.   

 

W tegorocznej edycji egzaminu zadaniem najłatwiejszym okazało się zadanie 3. (poziom 

wykonania – 96%) wymagające ułożenia dwóch zdań z przymiotnikiem propagandowy. 

Zadanie sprawdzało, na ile zdający mają świadomość różnic pod względem zakresu i treści 

w znaczeniu wyrazów oraz potrafią funkcjonalnie tę wiedzę wykorzystać.   
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B. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w wypracowaniu 

 

Zadanie 10. sprawdzało opanowanie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku 

ukraińskim w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym 

(powieść Марія, której autorem jest Улас Самчук oraz wiersz Під чужим небом, autor: Євген 

Маланюк). Zdający mieli do wyboru dwie różne formy wypowiedzi: rozprawkę problemową 

lub interpretację tekstu poetyckiego. Punkt wyjścia do napisania każdej z nich stanowiła praca 

z tekstem literackim. W przypadku rozprawki problemowej była to interpretacja fragmentu 

powieści ukierunkowana poleceniem zawierającym zagadnienie, które należało rozważyć. 

W drugim temacie (nieukierunkowana interpretacja wiersza) należało samodzielnie 

sformułować tezę lub hipotezę interpretacyjną. 

 

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 wyrazów. W wypracowaniach 

krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego, poziom jego uzasadnienia 

i poprawność rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie. 

 

 

Temat 1. Чи доля це заздалегідь відомий сценарій нашого життя? Поміркуй над 

проблемою, беручи до уваги наведений уривок та весь твір Уласа Самчука Марія 

та звернись до іншoгo текстy культури. Твоя робота повинна налічувати мінімум 

250 слів. 

 

Pierwszy temat, odwołujący się do lektury obowiązkowej opatrzonej w podstawie programowej 

gwiazdką, wymagał napisania rozprawki problemowej. Podstawę jej tworzenia stanowiło 

wielostronne rozważenie, czy ludzki los jest ustalony przez siły wyższe, czy człowiek sam 

go kształtuje i rozstrzygnięcie tego problemu. Tekst kultury, który znalazł się w arkuszu, 

to fragment powieści Марія, której autorem jest Улас Самчук. Zdający powinien zrozumieć 

sens załączonego fragmentu, określić jego problematykę i sformułować stanowisko/tezę, 

następnie zbudować argumentację – logiczny wywód, aby uzasadnić swoje stanowisko. 

Podstawą kolejnych argumentów powinny stać się funkcjonalne odwołania do całości utworu 

oraz wybranego tekstu kultury. 

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1.), w którym realizacja wszystkich kryteriów została 

oceniona na maksymalną liczbę punktów. 

 

 

 

 

                                                 
 W cytowanych wypracowaniach maturalnych z poziomu podstawowego zachowano oryginalny zapis (stylistykę, 

składnię, ortografię i interpunkcję). 



Sprawozdanie za rok 2020 

Strona 33 z 93 

Przykład 1. 
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Zdający zrozumiał zawarty w temacie problem, postawił tezę i zaproponował trafne 

rozwiązanie problemu. Zawarł w pracy uzasadnienie, które 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). 

 

Temat 1. był chętnie wybierany przez maturzystów. Zdecydowana większość zdających 

sformułowała stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu oraz część potrafiła 

uzasadnić je trafnie i szeroko. Znaczna większość zdających otrzymała także maksymalną 

liczbę punktów za poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, spójność lokalną oraz 

stosowny styl wypowiedzi. W realizacji tego zadania najmniej punktów zdający otrzymali, 

podobnie jak w latach poprzednich, za poprawność językową, w tym ortograficzną 

i interpunkcyjną. 

 

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

повинна налічувати мінімум 250 слів wymagał interpretacji wiersza Під чужим небом 

którego autorem jest Євген Маланюк. 

 

Pięć osób podjęło się napisania interpretacji wiersza. 

 

Interpretacja utworu lirycznego wymagała od zdających określenia nadrzędnego sensu 

wiersza, a tym samym wyznaczenia tezy lub hipotezy, której następnie zostanie 

podporządkowany wywód zawierający pogłębioną interpretację tekstu z odwołaniem 

do konkretnych kontekstów, o których jest mowa w wierszu, oraz uwzględniający funkcjonalną 

analizę środków i tropów stylistycznych. 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. Jedynie część zdających otrzymała maksymalną liczbę punktów za realizację 

kryterium B, czyli za trafne i pogłębione uzasadnienie tezy interpretacyjnej, pomijali oni 

wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych spoza wiersza, w tym kontekstu historycznego 

i biograficznego niezwykle istotnych dla pełnej interpretacji utworu Jewhena Małaniuka. 

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 2.), w którym maturzysta otrzymał maksymalną 

liczbę punktów za realizację wszystkich kryteriów. Zdający zawarł w pracy uzasadnienie trafne 

(zawiera powiązane z tekstem argumenty na rzecz odczytania utworu) i pogłębione, 

przeprowadził analizę przywołanych kontekstów interpretacyjnych, podjął próbę funkcjonalnej 

analizy środków i tropów stylistycznych. 
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Przykład 2 
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W tegorocznej edycji egzaminu łatwa okazała się dla zdających realizacja tematu: 

formułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu oraz jego uzasadnianie 

– w przypadku rozprawki, albo przyjęcie zgodnej z utworem koncepcji interpretacyjnej wraz 

z uzasadnieniem – w przypadku interpretacji tekstu poetyckiego (poziom wykonania – 74%). 

Większość zdających otrzymała wysoką punktację za poprawność rzeczową (poziom 

wykonania – 80%) i kompozycję (poziom wykonania – 84%), znaczna większość natomiast za 

spójność lokalną wypowiedzi (poziom wykonania – 97%). W realizacji tego zadania najmniej 

punktów zdający otrzymali, podobnie jak w latach poprzednich, za poprawność językową 

– 75%, za poprawność zapisu – 72% zdających. Za stosowny styl maksymalną punktację 

otrzymało aż 97% zdających. 

 

Poziom rozszerzony 
 

Do egzaminu z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 28 osób, wszyscy 

zdający wybrali temat 1. Arkusz egzaminacyjny zawierał dwa tematy wypracowań do wyboru. 

Zadania sprawdzały umiejętności rozumienia tekstu krytycznoliterackiego (temat 1.) oraz 

analizy i interpretacji porównawczej utworów literackich (temat 2.), a także tworzenia własnego 

tekstu w języku ukraińskim. 
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Maturzyści mieli do wyboru jedną spośród dwóch form wypowiedzi: wypowiedź 

argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch utworów literackich. Integralną 

częścią tematu były załączone teksty (na poziomie rozszerzonym są to zazwyczaj teksty spoza 

podstawy programowej), które stanowią dla zdającego punkt wyjścia do własnych rozważań. 

W przypadku wypowiedzi argumentacyjnej był to tekst Про природу людини, którego autorem 

jest Мирослав Попович, natomiast przedmiotem interpretacji porównawczej były dwa utwory 

poetyckie: Перший сніг (autor: Богдан-Ігор Антонич) i Осінь (autor: Володимир Сосюра). 

 

Każdy z wybranych przez maturzystę tematów musiał 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 (zawierać funkcjonalnie 

dobrane inne teksty kultury oraz konteksty interpretacyjne), w sposób logiczny i spójny 

realizować zamysł kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, powinno być wypowiedzią 

poprawną pod względem stylistycznym i językowym oraz czyli liczyć minimum 300 wyrazów. 

W wypracowaniach krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego 

(kryterium A), poziom uzasadnienia (kryterium B), i poprawność rzeczową (kryterium C). 

Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie. 

 

 

 

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych wypracowaniem na poziomie 

rozszerzonym 

 

A. Wypowiedź argumentacyjna 

 

Temat 1. На основі наведеного фрагменту сформулюй проблему та обміркуй її. 

Використай тези й роздуми з тексту Мирославa Поповичa Про природу людини 

і звернися до інших текстiв культури. Твоя робота повинна налічувати мінімум 300 

слів. 

 
Napisanie wyczerpującej wypowiedzi argumentacyjnej wymaga szeregu umiejętności 

złożonych związanych z określeniem głównego problemu tekstu źródłowego, sformułowaniem 

i odtworzeniem zasadniczych jego tez, określeniem własnego stanowiska wobec stanowiska 

autora tekstu źródłowego, skonstruowaniem własnego wywodu argumentacyjnego 

zawierającego sfunkcjonalizowaną analizę konkretnych tekstów kultury w związku z obraną 

tezą lub hipotezą, syntetyzowania i uogólniania własnych rozważań oraz zachowania 

poprawności językowej. 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1.) ocenionego na maksymalną liczbę punktów. 

  

                                                 
 W cytowanych wypracowaniach maturalnych z poziomu rozszerzonego zachowano oryginalny zapis (stylistykę, 

składnię, ortografię i interpunkcję). 
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Przykład 1. 
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Większość zdających zrozumiała załączony do arkusza tekst, odkryła jego filozoficzny 

charakter. Określenie problemu zgodne z tekstem źródłowym oraz sformułowanie stanowiska 

wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu okazało się dla maturzystów łatwe (poziom 

wykonania – 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. W pracach pojawiły się także błędy rzeczowe oraz liczne uproszczenia, które 

prowadziły w efekcie do trywializacji ważkich problemów dotyczących człowieczeństwa 

podjętych przez filozofa. Za tę część oceny wypracowania maksymalną liczbę punktów 

otrzymało 71% zdających. 

 

Zdecydowana większość zdających nie miała kłopotu z zachowaniem spójności wypowiedzi 

oraz stosownego stylu wypowiedzi. Najniższe kompetencje zaprezentowali zdający, jeśli 

chodzi o poprawność językową (poziom wykonania – 63%) oraz znajomość ortografii 

i interpunkcji ukraińskiej (poziom wykonania – 59%). 
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Język litewski. Poziom podstawowy  
 

 
 

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 Prūsams atminti, lietuviams perspėti. Pokalbis su Giedriumi 

Kuprevičiumi, którego autorką jest Saulė Gruodytė odnosiły się 2 zadania otwarte krótkiej 

odpowiedzi i 3 zadania zamknięte; do tekstu Iš kur į mūsų gramatikas atėjo morfologija? 

(autor: Algirdas Sabaliauskas) – 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 tautos ir kalbos gyvybingumas yra mūsų pačių rankose? Svarstykite 

remdamiesi pateikta ištrauka iš Ievos Simonaitytės romano Vilius Karalius, 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) Valerijai, którego autorem jest Vincas Kudirka. Za rozwiązanie wszystkich 

zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (13 punktów za rozwiązanie testu oraz 37 punktów 

za wypracowanie). Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w czterech 

obszarach wymagań ogólnych:  

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.  

 

 
 

                         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 11 

mężczyźni 9 

bez dysleksji rozwojowej 20 

z dysleksją rozwojową 0 
 

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

Opis arkusza egzaminu maturalnego 

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 
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                         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 

 

 

 

 
 

                    INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

 

Termin egzaminu 29 czerwca 2020 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 

Liczba szkół 1 

Liczba zespołów egzaminatorów 1 

Liczba egzaminatorów 2 

Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 
unieważnień2 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu 

0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty 
odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów2 (art. 44zzz) 0 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.). 
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

Przebieg egzaminu 

TABELA 2. 

TABELA 3. 
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Wyniki zdających  

                    WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*  

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 20 60 98 84 86 81 11 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
20 60 98 84 86 81 11 

z techników - - - - - - - 

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

Poziom wykonania zadań 

 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

Nr 

zad. 
Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe 

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy materiału III 

etapu edukacyjnego, dopisano (G). 

Poziom 

wykonania 

zadania 

(%) 

1. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.10) Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim 

znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych […]), 

potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens 

oraz funkcję na tle całości. 

85 

2. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.9) Zdający wskazuje charakterystyczne cechy stylu 

danego tekstu, nazywa zastosowane w nim środki 

językowe i określa ich funkcje w tekście. 

63 

3. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dostrzega różnice pod względem 

zakresu i treści w znaczeniu wyrazów (G). 
75 

4. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

Zdający: 

2.10) odczytuje sens tekstu.  

2.14) dostrzega związek języka z wartościami. 

90 

5. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.13) Zdający dostrzega zróżnicowanie słownictwa; […] 

rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (G). 
95 

6. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.10) Zdający odczytuje sens tekstu. 70 

7. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dostrzega różnice pod względem 

zakresu i treści w znaczeniu wyrazów, rozróżnia 

znaczenia wyrazu wieloznacznego […] (G). 

100 

Podstawowe dane statystyczne 

TABELA 4. 

TABELA 5. 
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8. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dostrzega różnice pod względem 

zakresu i treści w znaczeniu wyrazów, rozróżnia 

znaczenia wyrazu wieloznacznego […] (G). 

95 

9. 

II. Odbiór wypowiedzi 

i wykorzystanie zawartych 

w nich informacji. 

2.9) Zdający wskazuje zastosowane w tekście środki 

językowe. 
60 

10. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku narodowym 

lub etnicznym. 

3.11) Zdający dostrzega różnice pod względem 

zakresu i treści w znaczeniu wyrazów […]; rozpoznaje 

i dobiera synonimy […] dla wyrażenia zamierzonych 

treści (G). 

95 

Zadanie sprawdzające tworzenie wypowiedzi − wypracowanie 

T
re

ś
ć
 

 
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. 
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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). 
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                            POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH 
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Język litewski. Poziom rozszerzony  
 

 

Egzamin z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym polegał na napisaniu wypracowania 

na jeden z dwóch danych do wyboru tematów. Temat 1. brzmiał Remdamiesi pateikta ištrauka 

suformuluokite problemą ir ją apsvarstykite. Naudokitės Marcelijaus Martinaičio apmąstymais, 

atsižvelkite į kitus kultūros tekstus. Jūsų rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 300 žodžių, 

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

interpretacyjnej i jej uzasadnienia): Ant Drūkšės ežero (autor: Maironis) i wiersza Baladė apie 

dievišką žmogų (autor: Kazys Bradūnas). Za napisanie wypracowania 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.  

 

 

 

                         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 11 

mężczyźni 9 

bez dysleksji rozwojowej 20 

z dysleksją rozwojową 0 
 

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

 

  

Opis arkusza egzaminu maturalnego 

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 
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                         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 

 

 

 

 
 

                    INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

 

Termin egzaminu 29 czerwca 2020 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 

Liczba szkół 3 

Liczba zespołów egzaminatorów 1 

Liczba egzaminatorów 2 

Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 
unieważnień2 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu 

0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty 
odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów2 (art. 44zzz) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.). 
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

Przebieg egzaminu 

TABELA 2. 

TABELA 3. 
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Wyniki zdających  

                     WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*  

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 20 60 100 84 80 84 10 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
20 60 100 84 80 84 10 

z techników - - - - - - - 

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

Poziom wykonania zadań 

 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

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
re

ś
ć
 

 
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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Podstawowe dane statystyczne 

TABELA 4. 

TABELA 5. 
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III. Tworzenie 
wypowiedzi. 

 
3.1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną 
odmianą języka narodowego (gimnazjum). 98 
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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). 
 

60 
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Analiza jakościowa zadań 

 

Poziom podstawowy 

 
Zadania w części testowej arkusza egzaminacyjnego sprawdzały stopień rozumienia przez 

zdających dwóch tekstów nieliterackich, umiejętność ich analizy i odczytywania na poziomie 

znaczeń, struktury i komunikacji, dokonywania przekształceń tekstów, w tym redagowania 

streszczenia, oraz badały ich świadomość językową. Miały one zróżnicowaną formę. 

 

B. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach testowych 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej 

 

W arkuszu nie było zadań, które okazały się dla zdających bardzo trudne i trudne. Były 

natomiast zadania umiarkowanie trudne: 2. oraz 9. 

 

W zadaniu 2. (poziom wykonania – 63%) należało wybrać spośród podanych środek 

stylistyczny występujący w zdaniu: Parašytas kūrinys – kaip vaikas. Jis jau suaugo, jam 

20 ar 30 metų. Jau sunku būtų pakeisti jo proporcijas, akių spalvą ar labiau priglausti ausis…? 

oraz podać funkcję tego środka w wypowiedzi G. Kuprevičiusa. Poprawne rozwiązanie 

zadania wymagało od zdających rozumienia sensu akapitu, ale także całego tekstu oraz jego 

struktury. Większość uczniów poprawnie rozpoznała środek stylistyczny, ale znaczna część 

nie potrafiła wyjaśnić jego funkcji. Zdający mieli zatem problem z funkcjonalnym 

wykorzystaniem swojej wiedzy. Zadanie sprawdzało rozumienie przez osobę zdającą zasad 

konstrukcji tekstu nieliterackiego, jego struktury oraz umiejętność rozpoznania struktur 

językowych zastosowanych przez autora wypowiedzi w celu jej określonej organizacji, wpływu 

na czytelnika oraz porządkowania głównych idei wywodu. 

 

Zadanie 9., zamknięte (poziom wykonania – 60%), także dotyczyło warstwy językowej tekstu 

i sprawdzało umiejętności związane z rozpoznaniem struktur językowych obecnych w tekście 

Iš kur į mūsų gramatikas atėjo morfologija?, którego autorem jest Algirdas Sabaliauskas. 

Za poprawne rozpoznanie czterech środków językowych zdający mógł otrzymać 2 punkty, 

trzech – 1 punkt. Zdający niepoprawnie zaznaczali, że autorka, konstruując własną teorię, 

posługuje się opiniami innych językoznawców (błędne odczytanie tekstu) oraz że tekst zawiera 

wiele neologizmów (brak rozumienia znaczenia neologizmu). Większość zdających poprawnie 

zauważyła, że w tekście występuje terminologia naukowa. 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej 

 

Łatwe i bardzo łatwe w tegorocznej edycji były dla zdających zadania dotyczące zasobu 

leksykalnego języka ojczystego, dotyczyły one obu tekstów zawartych w arkuszu. 

 

Komentarz 
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W zadaniu 3. (poziom wykonania – 75%) należało dobrać po jednym antonimie do słów: 

masinis, šąla. Zdający nie otrzymali punktu, jeśli dobrali tylko jeden antonim. 

 

Również z rozpoznaniem zapożyczeń zdający nie mieli problemów i 95% poprawnie wykonała 

zadanie 5., zamknięte, w którym należało wybrać do jakiej grupy leksykalnej spośród 

podanych (wyrazy zapożyczone, żargonizmy, dialektyzmy, neologizmy) należą wyrazy: opera, 

libretas, siuita, maestro, dirigentas. 

 

W zadaniu 7., zamkniętym, były podane trzy znaczenia wyrazu maestro, maturzyści musieli 

wybrać, w jakim znaczeniu wystąpił ten wyraz w zdaniu: Jis buvo nuostabus meistras visur, 

gal išskyrus tik savo „pagrindinę “specialybę – mat pagal išsimokslinimą Getė buvo teisininkas, 

o advokatauti jam visai nesisekė. Wszyscy zdający poprawnie rozwiązali to zadanie. 

 

Zadanie 8. sprawdzało rozumienie sensu metafory w przytoczonym zdaniu. Zdający mieli 

zastąpić w zdaniu podkreślony wyraz innym w taki sposób, aby nie zmienił się sens zdania. 

Zdecydowana większość zdających poprawnie wykonała zadanie (poziom wykonania – 95%).   

 

W zadaniu 10. należało dobrać trzy terminy związane z sensem tekstu, których wyjaśnienia 

były zawarte w zadaniu. Zdający w większości (poziom wykonania – 95%) poprawnie określili 

terminy. Punktu za wykonanie zadania nie otrzymali ci, którzy podali mniej niż trzy terminy. 

 

Zadania sprawdzające rozumienie sensu tekstu także nie sprawiły większości zdających 

kłopotu. Najniższy poziom wykonania spośród tego typu zadań miało zadanie 6. (poziom 

wykonania – 70%), najwyższy zadanie 4. (poziom wykonania – 90%). 

 

W zadaniu 6. należało wyjaśnić powiedzenie Devyni amatai, o dešimtas badas, które 

nawiązywało do wielu zainteresowań wielkiego poety. Należało uważnie przeczytać tekst 

i w jego kontekście zinterpretować powiedzenie. Część zdających po prostu wyjaśniała 

powiedzenie bez powiązania jego sensu z tekstem. 

 

Zadanie 4. sprawdzało rozumienie tekstu pierwszego na wielu poziomach. Należało wyjaśnić 

dwa kluczowe dla sensu tekstu pojęcia: aktyvus pilietis oraz kultūros paveldas. Wszyscy 

zdający poprawnie wyjaśnili pierwsze pojęcie, natomiast część zdających błędnie wyjaśniła 

drugie pojęcie. Wyjaśnienie pojęć wymagało zrozumienia całości tekstu oraz wnioskowania.     

 

W zadaniu 1. (poziom wykonania – 85%), zamkniętym należało dobrać wyjaśnienia 

do sformułowań, które stanowiły ważne myśli przytoczonego wywiadu. Zdający w większości 

poprawnie odczytali tekst, potrafili wydzielić jego fragmenty i wyjaśnić ich sens. Najczęściej 

powtarzany błąd dotyczył niewłaściwego wyjaśnienia sformułowania likti su nosimi. 
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B. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w wypracowaniu 

 

Zadanie 11. sprawdzało opanowanie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku 

litewskim w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym 

(powieść Vilius Karalius, którego autorką jest Ieva Simonaitytė oraz wiersz Valerijai, którego 

autorem jest Vincas Kudirka). Zdający mieli do wyboru dwie różne formy wypowiedzi: 

rozprawkę problemową lub interpretację tekstu poetyckiego. Punkt wyjścia do napisania 

każdej z nich stanowiła praca z tekstem literackim. W przypadku rozprawki problemowej była 

to interpretacja fragmentu powieści ukierunkowana poleceniem zawierającym zagadnienie, 

które należało rozważyć. W drugim temacie (nieukierunkowana interpretacja wiersza) należało 

samodzielnie sformułować tezę lub hipotezę interpretacyjną. 

 

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 wyrazów. W wypracowaniach krótszych oceniano 

jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego, poziom jego uzasadnienia i poprawność 

rzeczową. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie. 

 

 

Temat 1. Ar tautos ir kalbos gyvybingumas yra mūsų pačių rankose? Svarstykite 

remdamiesi pateikta ištrauka iš Ievos Simonaitytės romano Vilius Karalius, visu kūriniu 

ir kitu kultūros tekstu. Jūsų rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 250 žodžių. 

 

Pierwszy temat, odwołujący się do lektury obowiązkowej opatrzonej w podstawie programowej 

gwiazdką, wymagał od osoby zdającej napisania rozprawki problemowej. Podstawę jej 

tworzenia stanowiło wielostronne rozważenie, czy rozwój narodu i języka zależy od każdego 

indywidualnie i rozstrzygnięcie tego problemu. Tekst kultury załączony do arkusza to fragment 

powieści Vilius Karalius, którego autorką jest Ieva Simonaitytė. Zdający powinien zrozumieć 

sens załączonego fragmentu, określić jego problematykę i sformułować stanowisko/tezę, 

następnie zbudować argumentację – logiczny wywód, aby uzasadnić swoje stanowisko. 

Podstawą kolejnych argumentów powinny stać się funkcjonalne odwołania do całości utworu 

oraz wybranego tekstu kultury. 

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1.), w którym realizacja wszystkich kryteriów została 

oceniona na maksymalną liczbę punktów. 

                                                 
 W cytowanych wypracowaniach maturalnych z poziomu podstawowego i ich fragmentach zachowano oryginalny 

zapis (stylistykę, składnię, ortografię i interpunkcję). 
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Przykład 1. 
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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). 
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Temat 1. wybrała połowa maturzystów. Większość zdających sformułowała stanowisko 

adekwatne do problemu podanego w poleceniu oraz uzasadniła je trafnie i szeroko. Znaczna 

większość zdających otrzymała także wysoką liczbę punktów za poprawność rzeczową, zamysł 

kompozycyjny, spójność lokalną oraz stosowny styl. Za poprawność językową oraz 

poprawność zapisu, podobnie jak w latach poprzednich, zdający otrzymali najniższą liczbę 

punktów. 

Temat 2. Interpretuokite pateiktą eilėraštį. Suformuluokite tezę ir ją pagrįskite. Jūsų 

rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 250 žodžių wymagał interpretacji wiersza 

Valerijai, którego autorem jest wybitny litewski poeta Vincas Kudirka. 

 

W tegorocznej edycji egzaminu połowa maturzystów zdecydowała się na napisanie 

interpretacji wiersza. 

 

Interpretacja utworu lirycznego wymagała od zdających określenia nadrzędnego sensu 

wiersza, a następnie sformułowania tezy lub hipotezy interpretacyjnej, której następnie 

zostanie podporządkowany wywód zawierający pogłębioną interpretację tekstu z odwołaniem 

do różnych kontekstów interpretacyjnych oraz uwzględniający funkcjonalną analizę środków 

i tropów stylistycznych z zachowaniem poprawności językowej. Wyniki dotyczące stopnia 

opanowania umiejętności interpretacji tekstu poetyckiego pozwalają stwierdzić, że dla 

większości zdających zarówno sformułowanie tezy/hipotezy interpretacyjnej, jak również 

skonstruowanie wokół niej spójnej argumentacji zawierającej analizę sensów dosłownych 

i ukrytych oraz pogłębione konteksty interpretacyjne, okazały się łatwym zadaniem. 

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 2.), w którym zdający otrzymał maksymalną liczbę 

punktów za koncepcję interpretacyjną spójną i niesprzeczną z utworem, poprawność 

rzeczową, spójność lokalną oraz poprawny styl wypowiedzi. Obniżoną punktację natomiast za 

trafne, ale niepogłębione uzasadnienie tezy interpretacyjnej, brak funkcjonalnej kompozycji 

oraz błędy składniowe, leksykalne, orograficzne i interpunkcyjne. Zdający zawarł w pracy 

uzasadnienie trafne, zawierające powiązane z tekstem argumenty na rzecz odczytania utworu, 

ale niepogłębione, i to zarówno, jeśli chodzi o sfunkcjonalizowaną analizę środków 

stylistycznych, jak i analizę przywołanych kontekstów interpretacyjnych. 
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Przykład 2. 
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W tegorocznej edycji egzaminu bardzo wysoko zostały ocenione umiejętności zdających 

związane z tworzeniem w języku litewskim wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji 

tekstu poetyckiego. Bardzo łatwa okazała się dla zdających realizacja tematu: formułowanie 
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stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu oraz jego uzasadnianie – w przypadku 

rozprawki, albo przyjęcie zgodnej z utworem koncepcji interpretacyjnej wraz z uzasadnieniem 

– w przypadku interpretacji tekstu poetyckiego (poziom wykonania – 81%). Wszyscy zdający 

otrzymali maksymalną liczbę punktów za kompozycję wypowiedzi, jej spójność lokalną 

oraz stosowny styl, a zdecydowana większość za poprawność rzeczową (poziom wykonania 

– 90%). Najniższe kompetencje zaprezentowali zdający, jeśli chodzi o poprawność językową 

(poziom wykonania – 73%) oraz znajomość ortografii i interpunkcji litewskiej (poziom 

wykonania – 50%) 

 

Poziom rozszerzony 
 

Do egzaminu z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 20 osób. Arkusz 

egzaminacyjny zawierał dwa tematy wypracowań do wyboru. Zadania sprawdzały 

umiejętności rozumienia tekstu krytycznoliterackiego (temat 1.) oraz analizy i interpretacji 

porównawczej utworów literackich (temat 2.), a także tworzenia własnego tekstu w języku 

litewskim. 

 

Maturzyści mieli do wyboru jedną spośród dwóch form wypowiedzi: wypowiedź 

argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch utworów literackich. Integralną 

częścią tematu były załączone teksty (na poziomie rozszerzonym są to zazwyczaj teksty spoza 

podstawy programowej), które stanowią dla zdającego punkt wyjścia do własnych rozważań. 

W przypadku wypowiedzi argumentacyjnej przedmiotem rozważań był tekst Apie darbą.  

Laimingi pavargę, którego autorem jest Marcelijus Martinaitis. Natomiast przedmiotem 

interpretacji porównawczej były dwa utwory poetyckie: Ant Drūkšės ežero (autor: Maironis) 

i Baladė apie dievišką žmogų (autor: Kazys Bradūnas). 
 

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 (zawierać funkcjonalnie 

dobrane inne teksty kultury oraz konteksty interpretacyjne), w sposób logiczny i spójny 

realizować zamysł kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, powinno być wypowiedzią 

poprawną pod względem stylistycznym i językowym oraz liczyć minimum 300 wyrazów. 

W wypracowaniach krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego 

(kryterium A), poziom uzasadnienia (kryterium B), i poprawność rzeczową (kryterium C). 

Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie. 
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Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych wypracowaniem na poziomie 

rozszerzonym 

 

A. Wypowiedź argumentacyjna 

 

Temat 1. Remdamiesi pateikta ištrauka suformuluokite problemą ir ją apsvarstykite. 

Naudokitės Marcelijaus Martinaičio apmąstymais, atsižvelkite į kitus kultūros tekstus. 

Jūsų rašinio apimtis turi būti ne mažesnė negu 300 žodžių. 

 
Wyczerpujące rozwiązanie zadania było możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy zdający zrozumiał 

załączony tekst oraz poprawnie określił problem w nim przedstawiony, związany z refleksją 

na temat filozofii pracy obecnej w literaturze, kulturze i codziennym życiu Litwinów. Ponadto 

zdający powinien rozważyć dostrzeżony w tekście źródłowym problem, dokonać oceny 

przedstawionego w nim rozwiązania problemu i zająć wobec niego stanowisko. Argumentacja 

powinna zawierać sfunkcjonalizowaną analizę konkretnych tekstów kultury w związku 

z obraną tezą lub hipotezą. 

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1), w którym zdający otrzymał maksymalną liczbę 

punktów za realizację wszystkich kryteriów, z wyjątkiem poprawności zapisu.  

 

 

  

                                                 
 W cytowanych wypracowaniach maturalnych z poziomu rozszerzonego zachowano oryginalny zapis (stylistykę, 

składnię, ortografię i interpunkcję). 
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Przykład 1.  
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B. Interpretacja porównawcza 

 

Temat 2. Interpretuokite ir palyginkite pateiktus eilėraščius. Jūsų rašinio apimtis turi 

būti ne mažesnė negu 300 žodžių. 

 

Przedmiotem interpretacji były wiersze Ant Drūkšės ežero (autor: Maironis) i Baladė apie 

dievišką žmogų (autor: Kazys Bradūnas). 

 

Na napisanie interpretacji porównawczej zdecydowało się 11 zdających. Poprawne 

rozwiązanie zadania wymagało zinterpretowania obu wierszy i dostrzeżenia problemów 

wspólnych na różnych poziomach tekstu w formule wypowiedzi argumentacyjnej. Zdający 

musiał przedstawić własną koncepcję interpretacyjną, czyli propozycję odczytania 

zestawionych ze sobą dwóch tekstów lirycznych, powinien także odkryć i przedstawić sensy 

tych tekstów oraz ustalić, jakie między nimi zachodzą podobieństwa i/lub różnice. Rozwiązując 

poprawnie zadanie nie należało tworzyć dwóch odrębnych interpretacji, ograniczając się 

do krótkiego zestawienia zawartego np. w zakończeniu wypowiedzi, ale należało umiejętnie 

i równocześnie na wielu poziomach wyszukiwać, przetwarzać informacje dotyczące 

wspólnych obszarów obu tekstów.  

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 2.) ocenionego na maksymalną liczbę punktów 

z wyjątkiem oceny za poprawność językową. 
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Przykład 2. 
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W tegorocznej edycji egzaminu łatwa okazała się dla zdających realizacja tematu: 

sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w tekście źródłowym oraz jego 

uargumentowanie – w przypadku tematu 1., albo uzasadnienie tezy interpretacyjnej związanej 

z koncepcją porównania utworów – w przypadku interpretacji porównawczej wierszy (poziom 

wykonania – 82%). Zdający otrzymali maksymalną liczbę punktów za poprawność rzeczową, 

kompozycję oraz spójność lokalną wypowiedzi. Większość wypracowań była także napisana 

stosownym stylem (poziom wykonania – 98%). Największy kłopot sprawiły zdającym 

zachowanie poprawności językowej (poziom wykonania – 65%) oraz znajomość ortografii 

i interpunkcji litewskiej (poziom wykonania – 60%). 
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Język kaszubski. Poziom rozszerzony  
 

 
 

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 Wëchòwanié bez kunszt, którego autorką jest Elżbiéta Bùgajnô 

odnosiły się 2 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 3 zadania zamknięte; do tekstu 

Zbògacenié kaszëbsczi lëteraturë (autor: Dariusz Majkòwsczi) – 1 zadanie otwarte krótkiej 

odpowiedzi i 4 zadania zamknięte. Umiejętności rozumienia i tłumaczenia sprawdzał fragment 

tekstu Standarizacjô jãzëka kaszëbsczégò òczama pòetë, który napisał Janusz Mamelsczi. 

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

brzmiał Jaczé znaczenié mają dôwné kaszëbsczé ledowé przekaze w sztôłtowanim 

tożsamòscë terôczasnëch Kaszëbów? Rozważë problem na spòdlim pòdónégò tekstu i jinëch 

tekstów kùlturë. Twòja robòta miałabë miec co nômni 300 słowów i odnosił się do tekstu Midzë 

prôwdą a legendą – w òpòwiescë zarzekłé pamiątczi materialny kùlturë Kaszëb Bożeny 

Ugowskiej, natomiast temat 2. zawierał polecenie napisania interpretacji porównawczej 

wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) Ò Panu Czôrlińsczim 

co do Pùcka pò sécë jachôł – wëjimk (autor: Hieronim Jarosz Derdowski) i Na pamiątkã 

14 lëstopada 1308 r. w Gduńskù (autor: Jan Karnowski). 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. 

 

 

  

Opis arkusza egzaminu maturalnego 
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                         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 11 

mężczyźni 9 

bez dysleksji rozwojowej 20 

z dysleksją rozwojową 0 
 

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

 

 

                         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 

 

 

  

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 

TABELA 2. 
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                     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

 

Termin egzaminu 29 czerwca 2020 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 

Liczba szkół 16 

Liczba zespołów egzaminatorów 1 

Liczba egzaminatorów 1 

Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 0 

Liczba 
unieważnień2 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu 

0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty 
odpowiedzi) 

0 

Liczba wglądów2 (art. 44zzz) 0 
 
 

 
 

Wyniki zdających  

                     WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*  

Zdający 
Liczba 

zdających 

Minimum 

(%)  

Maksimum 

(%) 

Mediana 

(%) 

Modalna 

(%) 

Średnia 

(%) 

Odchylenie 

standardowe 

(%) 

ogółem 32 16 98 73 43a 63 24 

w tym:  

z liceów 

ogólnokształcących 
21 25 98 75 75 73 19 

z techników 11 16 73 43 16a 45 20 

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

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.). 
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

 

Przebieg egzaminu 

Podstawowe dane statystyczne 

TABELA 3. 

TABELA 4. 
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Poziom wykonania zadań 

 

  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

Nr 

zad. 
Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe 

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy materiału III 

etapu edukacyjnego, dopisano (G). 

Poziom 

wykonania 

zadania 

(%) 

1. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym  

i omawianą lekturą. 

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

[...] grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi 

objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości. 

25 

2. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku kaszubskim […] 

posługiwanie się rozwiniętym 

zasobem środków językowych 

(gramatycznych […]). 

3.2. Zdający posługuje się językiem kaszubskim 

w sposób zapewniający sprawną komunikację 

językową […]. 

75 

3. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą. 

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

[...] wyrazów [...]), potrafi objaśnić ich sens [...]. 
88 

4. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą. 

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

[...] wyrazów [...]), potrafi objaśnić ich sens [...]. 
41 

5. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą. 

2.3. Zdający rozpoznaje różne odmiany języka […]. 91 

6. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą. 

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

[...] wyrazów [...]), potrafi objaśnić ich sens [...]. 
47 

7. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą. 

2.6 Zdający odczytuje sens tekstów [...], 

publicystycznych (artykuł, reportaż), [...] uwzględniając 

zawarte w nich informacje. 

72 

8. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

w języku kaszubskim […] 

posługiwanie się rozwiniętym 

zasobem środków językowych 

(gramatycznych […]). 

3.2. Zdający posługuje się językiem kaszubskim 

w sposób zapewniający sprawną komunikację 

językową […]. 59 

9. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą. 

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

[...] wyrazów [...]), potrafi objaśnić ich sens [...]. 
94 

TABELA 5. 
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10. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

pisemnych o tematyce 

związanej z życiem codziennym  

i omawianą lekturą. 

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

[...] grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi 

objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości. 

94 

11. 

IV. Przetwarzanie tekstu 

sformułowanego w języku 

kaszubskim pisemnie. 

4.2. Zdający przekazuje w języku polskim główne myśli 

lub wybrane informacje z tekstu w języku kaszubskim. 
69 

12. 

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. 

Zdający: 

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;  

5.8. rozpoznaje […] symbole kulturowe  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. 

59 
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                           POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH 

 

 

 
 

 

 

Analiza jakościowa zadań 
 

Zadania w części testowej arkusza egzaminacyjnego sprawdzały stopień rozumienia przez 

zdających dwóch tekstów nieliterackich, umiejętność ich analizy i odczytywania na poziomie 

znaczeń, struktury i komunikacji, dokonywania przekształceń tekstów, w tym redagowania 

streszczenia, oraz badały ich świadomość językową. Polecenia miały zróżnicowaną formę. 

 

A. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w zadaniach testowych 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej 
 

Zadaniem najtrudniejszym w arkuszu okazało się zadanie 1. (poziom wykonania – 25%), 

zamknięte, które sprawdzało umiejętności odczytania treści akapitu, ale także całego tekstu. 

Zdający miał określić funkcję kompozycyjną przytoczonego zdania w kontekście sensów 

innych akapitów. Aby poprawnie rozwiązać zadanie należało przeanalizować strukturę tekstu, 

porównać treści akapitów i odkryć funkcję kompozycyjną przytoczonego zdania w odniesieniu 

do innych fragmentów tekstu. 

 

Również trudnym zadaniem był dla zdających poprawny dobór synonimów do czterech 

wyrazów z tekstu Elżbiety Bugajnej Wëchòwanié bez kunszt (poziom wykonania – 41%). 

Zadanie sprawdzało rozumienie tekstu, ale także znajomość współczesnego zasobu 

leksykalnego języka kaszubskiego. Za poprawne rozwiązanie zdający mogli otrzymać 

2 punkty, aby otrzymać 1 punkt należało poprawnie dobrać trzy synonimy.   

 

Znajomość leksyki języka kaszubskiego w zakresie terminów związanych z literaturą 

sprawdzało zadanie 6. Dotyczyło ono rozumienia tekstu na poziomie znaczeń. Maturzyści mieli 
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wyjaśnić dwa słowa oraz dobrać terminy do dwóch sformułowań. Zadanie było dla zdających 

trudne (poziom wykonania – 41%). 

 

Zadanie 8. było dla maturzystów umiarkowanie trudne, sprawdzało rozumienie drugiego 

akapitu oraz znajomość języka kaszubskiego zapewniającą sprawną komunikację językową. 

Należało swoimi słowami wyjaśnić sformułowanie úniwersalné wôrtnotë. Część zdających nie 

zrozumiała fragmentu tekstu i nie potrafiła wyjaśnić wyrażenia (poziom wykonania – 59%). 

 

Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej 
 

W tegorocznej edycji trzy zadania były dla zdających łatwe. Dwa z nich dotyczyły tekstu 

pierwszego. W zadaniu 2. (poziom wykonania – 75%) należało odpowiedzieć, na czym polega 

wychowanie przez sztukę. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należało przeczytać cały tekst, 

dokonać hierarchizacji informacji i sformułować zwięzłą wypowiedź. Większość zdających, 

która podjęła się rozwiązania zadania, rozwiązała je poprawnie. Zdarzały się odpowiedzi 

zawierające cytaty z tekstu, wówczas zdający nie otrzymywał punktu. 

 

Dla większości zdających łatwym było także zadanie 3. (poziom wykonania – 88%), w którym 

należało wybrać spośród podanych tłumaczenie czasownika zabrzadowôł. Znaczenie 

czasownika wynikało z kontekstu zdania. 

 

W zadaniu 7., zamkniętym typu prawda–fałsz, należało wybrać poprawne odpowiedzi, które 

dotyczyły głównych idei drugiego tekstu. Zadanie sprawdzało odczytanie informacji podanych 

wprost i było dla zdających łatwe (poziom wykonania – 72%). 

 

Trzy zadania testowe były dla zdających bardzo łatwe: zadanie 5., 9. i 10. Zdający nie mieli 

problemów z rozpoznaniem zapożyczeń i 91% maturzystów poprawnie wykonało zadanie 5., 

zamknięte, w którym należało wybrać, do jakiej grupy leksykalnej spośród podanych (wyrazy 

zapożyczone, żargonizmy, dialektyzmy, neologizmy) należą wyrazy: mass-media, hipermedia, 

wideòtelefòniô. 

 

Zadanie 9. sprawdzało rozumienie kontekstowego znaczenia słowa; należało wybrać spośród 

czterech podanych wyrazów ten, który był synonimem do użytego w zdaniu słowa plejada. 

Większość zdających wykonała zadanie poprawnie (poziom wykonania – 94 %). 

 

W zadaniu 10., zamkniętym, zdający mieli wybrać główną myśl czwartego akapitu. 

Ze zrozumieniem treści akapitu i dopasowaniem odpowiedzi zdający nie mieli problemu 

(poziom wykonania – 94%). 

 

W tegorocznej edycji egzaminu, w rozwiązywaniu zadań testowych, zdający uzyskiwali 

zdecydowanie wyższe wyniki w zadaniach zamkniętych, polegających na wyborze spośród 

podanych wyrazu, sformułowania, synonimu czy głównej myśli tekstu. Znacznie więcej 

kłopotów sprawiały zdającym zadania otwarte, w których należało dobrać samemu znaczenie 

wyrazu/sformułowania czy synonimy do podanych wyrazów. 
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B. Tłumaczenie tekstu z języka kaszubskiego na język polski 
 

Zadanie 11. polegało na przetłumaczeniu fragmentu tekstu w języku kaszubskim na język 

polski i było dla zdających umiarkowanie trudne (poziom wykonania – 69%). W zadaniu 

sprawdzającym umiejętność przekładu tekstu kaszubskiego na język polski punktowane są 

poszczególne elementy przekładu, a wśród nich szczególnie: umiejętność odczytywania 

tekstu, rozumienie poszczególnych wyrazów, frazeologizmów, całościowe rozumienie tekstu, 

rozumienie struktur gramatycznych, rozumienie znaczenia elementów spajających, czynna 

znajomość leksyki. Większość zdających poradziła sobie z tym poleceniem w zadowalający 

sposób. Kłopoty translacyjne wynikały z następujących przyczyn: większość punktów 

możliwych do zdobycia była przyznawana za zrozumienie pojedynczych słów lub zwrotów, 

zatem nie znając znaczeń słów, można było stracić sporo punktów; w punktowaniu ośmiu 

cząstek semantycznych (za zrozumienie całości) największe kłopoty sprawiły sformułowania 

niedające się w prosty sposób oddać w polszczyźnie. Maturzyści w większości odczytywali 

sens tekstu, rozumieli w przybliżeniu poszczególne frazy, natomiast rozumienie 

frazeologizmów i niektórych wyrazów należących do literackiej kaszubszczyzny sprawiło 

zdającym kłopot (za co też stracili najwięcej punktów). Zdający bez większych kłopotów 

podawali znaczenia elementów spajających. 
 

C. Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w wypracowaniu3 
 

Zadanie 12. polegające na napisaniu wypracowania okazało się dla zdających umiarkowanie 

trudne (poziom wykonania – 59%). Arkusz egzaminacyjny zawierał dwa tematy wypracowań 

do wyboru. Zadania sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu krytycznoliterackiego (temat 

1.) oraz analizy i interpretacji porównawczej utworów literackich (temat 2.), a także umiejętność 

tworzenia własnego tekstu. Maturzyści mieli do wyboru jedną spośród dwóch form wypowiedzi: 

wypowiedź argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch wierszy. Integralną 

częścią tematu były załączone teksty (na poziomie rozszerzonym są to zazwyczaj teksty spoza 

podstawy programowej) i to one stanowiły dla zdającego punkt wyjścia do własnych rozważań. 

W przypadku wypowiedzi argumentacyjnej był to tekst Midzë prôwdą a legendą – w òpòwiescë 

zarzekłé pamiątczi materialny kùlturë Kaszëb, którego autorką jest Bòżena Ùgòwskô, 

a przedmiotem interpretacji porównawczej dwa utwory: Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò 

sécë jachôł – wëjimk (autor: Hieronim Jarosz Derdowsczi) i Na pamiątkã 14 lëstopada 1308 r. 

w Gduńskù (autor: Jón Kôrnowsczi ). 
 

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 (zawierać funkcjonalnie 

dobrane inne teksty kultury oraz konteksty interpretacyjne), w sposób logiczny i spójny 

realizować zamysł kompozycyjny zaproponowany przez piszącego, powinno być wypowiedzią 

poprawną pod względem stylistycznym oraz językowym i liczyć minimum 300 wyrazów. 

W wypracowaniach krótszych oceniano jedynie zaprezentowane stanowisko piszącego 

(kryterium A), poziom uzasadnienia (kryterium B), i poprawność rzeczową (kryterium C). 

                                                 
3 W cytowanych wypracowaniach maturalnych z poziomu rozszerzonego zachowano oryginalny zapis (stylistykę, 

składnię, ortografię i interpunkcję). 
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Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie. Uczniowie w realizacji zadania mogli posłużyć się 

językiem ojczystym lub językiem polskim. 

Zdecydowana większość zdających wybrała napisanie wypowiedzi argumentacyjnej. 

 

Wypowiedź argumentacyjna 

 

Temat 1. Jaczé znaczenié mają dôwné kaszëbsczé ledowé przekaze w sztôłtowanim 

tożsamòscë terôczasnëch Kaszëbów? Rozważë problem na spòdlim pòdónégò tekstu 

i jinëch tekstów kùlturë. Twòja robòta miałabë miec co nômni 300 słowów. 

 

 

Propozycja tematu pierwszego była osadzona w tematyce bliskiej każdemu człowiekowi 

i dotyczyła roli baśni i legend w kształtowaniu tożsamości człowieka. Zdający mieli rozważyć,  

jakie znaczenie w kształtowaniu tożsamości  współczesnych Kaszubów mają dawne legendy.  

Punktem wyjścia do rozważań był tekst Midzë prôwdą a legendą – w òpòwiescë zarzekłé 

pamiątczi materialny kùlturë Kaszëb, którego autorką jest Bòżena Ùgòwskô. Kultura 

kaszubska dysponuje bogatym zbiorem legend na różne tematy, wobec tego znalezienie 

drugiego tekstu i odwołanie się do niego w toku argumentacyjnym nie sprawiło zdającym 

trudności. Większość zdających bardzo dobrze poradziła sobie z określeniem problemu tekstu 

źródłowego, otrzymując maksymalną liczbę punktów. Z kolei w obszarze sformułowanie 

stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu punktacja często lokowała się 

na drugim (po najwyższym) poziomie. Nie zanotowano błędów rzeczowych, co dobrze 

świadczy o znajomości zagadnienia przez zdających. Za kompozycję maturzyści otrzymali 

maksymalną liczbę punktów, za to sporo punktów tracili w obszarze spójność lokalna (zdarzały 

się usterki w zgodności logicznej i gramatycznej zarówno w obrębie zdań, jak i pomiędzy 

poszczególnymi akapitami). W tegorocznej edycji egzaminu częste były wypracowania 

napisane w języku kaszubskim. Podejmujący się pisania pracy w języku ojczystym tracili 

punkty w kategoriach: poprawność językowa i poprawność zapisu. Największym problemem 

zdających okazała niedostateczna znajomość gramatyki i ortografii języka kaszubskiego, 

często też o zmniejszeniu liczby punktów decydowała powierzchowność argumentacji. 

 

Poniżej przykład wypracowania (Przykład 1.) ocenionego na maksymalną liczbę punktów.   
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Przykład 1. 
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Interpretacja porównawcza 

 

Temat 2. Dokònôj przërównawczi interpretacji pòdónëch dokazów. Twòja robòta  

miałabë miec co nômni 300 słowów. 

 

Drugą możliwością realizacji zadania 12. była interpretacja porównawcza utworów poetyckich. 

Przedmiotem interpretacji porównawczej były: fragment poematu Hieronima Derdowskiego 

Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł oraz wiersz Jana Karnowskiego Na pamiątkã 

14 lëstopada 1308 r. w Gduńskù. Oba utwory nawiązywały do historii Kaszub – do czasów 

panowania Krzyżaków na Pomorzu, ale i wymagały od zdającego rozeznania w szerszym 

kontekście historycznym. W utworze Derdowskiego bowiem odwoływanie się do czasów 

krzyżackich było pozorne, a raczej dotyczyło zaborów (o czym uczeń powinien wiedzieć, gdyż 

utwór ten należy do kanonu literatury obowiązkowej). 

 

Kilka osób zdecydowało się podjąć temat 2., analiza i interpretacja liryki nie cieszy się wśród 

zdających popularnością. Zdający nie mieli problemu z określeniem koncepcji porównywania 

utworów, w większości była ona zgodna z utworami i spójna. W obszarze uzasadnienie tezy 

interpretacyjnej punktacja raczej nie osiągała pułapu maksymalnego, nie było też realizacji z 

punktacją zerową. Nie zanotowano w sprawdzanych pracach błędów rzeczowych ani 

większych uchybień w realizacji zamysłu kompozycyjnego. Za to w obszarze spójność lokalna 

zdarzały się nieznaczne zaburzenia spójności w obrębie zdań w akapitach lub też pomiędzy 

nimi. Nikt ze zdających nie naruszył zasady stosownego stylu, niezadowalające są natomiast 

poprawność językowa i poprawność zapisu.   

 

Poważnym mankamentem prac, podobnie jak w latach ubiegłych, był brak wiedzy z zakresu 

teorii literatury, znajomości środków artystycznego obrazowania w utworze lirycznym oraz 

umiejętności określenia funkcji tych środków w utworach. To skutkowało powierzchowną 

analizą i interpretacją utworów. 

 
Poniżej przykład wypracowania (Przykład 2.), w którym zdający uzyskał maksymalną liczbę 

punktów za realizację wszystkich kryteriów oceny. 
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Przykład 2. 

 

  

 

 



Sprawozdanie za rok 2020 

Strona 89 z 93 

 

  

 

 



Egzamin maturalny – język kaszubski  

 

Strona 90 z 93 

 

  

 
 

 



Sprawozdanie za rok 2020 

Strona 91 z 93 

 

  



Egzamin maturalny – język kaszubski  

 

Strona 92 z 93 

 

  



Sprawozdanie za rok 2020 

Strona 93 z 93 

 

 
1. W tegorocznej edycji egzaminu, w rozwiązywaniu zadań testowych z zakresu znajomości 

leksyki języków ojczystych, zdający uzyskiwali zdecydowanie wyższe wyniki w zadaniach 

zamkniętych, polegających na wyborze spośród podanych, wyrazu, wyrażenia, zwrotu czy 

synonimu. Znacznie więcej kłopotów sprawiały zdającym zadania, w których należało 

samemu wyjaśnić znaczenie słowa/sformułowania lub dobrać synonim, antonim. Braki 

związane ze znajomością zasobu leksykalnego poszczególnych języków w zakresie 

języka literackiego były także widoczne w ocenie wypracowań, w których występowało 

słownictwo potoczne, polonizmy lub wyrazy gwarowe.  

 

2. W zadaniach testowych trudność sprawiło maturzystom określenie stylu tekstu źródłowego 

oraz podanie jednej jego cechy. Zdający mieli problemy ze wskazaniem stylu 

publicystycznego. Większość zdających nie potrafiła sformułować cechy gatunkowej 

czytanego tekstu, nazywali natomiast swoje odczucia czytelnicze lub cytowali fragmenty 

tekstów. 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. W wielu wypracowaniach maturalnych nie zbudowano spójnego wywodu o charakterze 

argumentacyjnym. Dlatego uzasadnione jest kształcenie umiejętności argumentowania, 

pogłębionej analizy tekstów kultury, ale także wartościowania tekstów kultury w taki 

sposób, by były one wartościowym źródłem do wykorzystania w wypracowaniu 

maturalnym.  

 

4. Podobnie jak w latach poprzednich, kłopoty maturzystom sprawiła interpretacja tekstu 

poetyckiego na poziomie podstawowym oraz interpretacja porównawcza na poziomie 

rozszerzonym. Poważnym mankamentem prac, w których zdający zdecydowali się na 

interpretację tekstu poetyckiego lub interpretację porównawczą był brak pogłębionej 

argumentacji na rzecz odczytania utworu, brak wykorzystania kontekstów spoza 

tekstu/tekstów oraz brak podstawowej wiedzy z poetyki w zakresie znajomości środków 

artystycznego obrazowania w utworze lirycznym, a także umiejętności określenia funkcji 

tych środków w utworach. Takie podejście skutkowało powierzchowną analizą 

i interpretacją utworów. Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym, wykorzystanie 

wiedzy i umiejętności z poetyki oraz dbałość o spójność wypowiedzi i porządek 

argumentacyjny, pozostają dla zdających wciąż dużym wyzwaniem.   

 

5. Nadal obserwuje się duże trudności maturzystów w zachowaniu w wypracowaniach 

poprawności językowej. W tegorocznej edycji, podobnie jak w latach poprzednich 

najniższe oceny otrzymali zdający za poprawność językową i poprawność zapisu. Należy 

zatem zwrócić uwagę na kompetencje językowe zdających. Błędy językowe zaburzają tok 

argumentacyjny, uniemożliwiają komunikatywne przedstawienie własnego stanowiska 

i jego uzasadnienie. Stąd też konieczne jest kształcenie umiejętności komunikatywnego 

i zgodnego z obowiązującymi zasadami wypowiadania się. 

 

Wnioski i rekomendacje 


