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Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka polskiego 
 
W 2014 roku egzamin z języka polskiego zdawany był jako przedmiot obowiązkowy na poziomie 
podstawowym, a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. 
Egzamin z języka polskiego, zdawany jako przedmiot obowiązkowy, składał się z dwóch części: 

• ustnej – zdawanej na jednym poziomie i ocenianej przez przedmiotowy zespół 
egzaminacyjny, 

• pisemnej – zdawanej na poziomie podstawowym, ocenianej przez egzaminatorów 
zewnętrznych wpisanych do rejestru egzaminatorów komisji okręgowych. 

 
Egzamin z języka polskiego zdawany jako przedmiot dodatkowy składał się z tylko z części pisemnej. 
 

Część ustna  

Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego został przygotowany, przeprowadzony 
i oceniony w szkołach przez nauczycieli – członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. 
Egzamin trwał około 25 minut: prezentacja tematu – około 15 minut, a rozmowa z członkami 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego – około 10 minut. Za ustną część egzaminu zdający mógł 
uzyskać 20 punktów. Ta część egzaminu − zdawana na jednym poziomie − była obowiązkowa 
dla wszystkich maturzystów.  
 

Poziom podstawowy 

1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. 
Część I to test sprawdzający rozumienie tekstu nieliterackiego, do którego dołączonych zostało 13 
zadań różnego rodzaju (krótkiej odpowiedzi, wyboru wielokrotnego, na dobieranie). Część II to  
2 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (do wyboru). Do każdego z nich dołączone były fragmenty 
tekstów literackich. Zadania w arkuszu sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w standardach 
wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego w trzech obszarach: wiadomości  
i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji. Za rozwiązanie wszystkich zadań 
zdający mógł otrzymać maksymalnie 70 punktów (20 punktów za część pierwszą oraz 50 – za część 
drugą). 

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym 

Liczba zdających 15 924 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszu w wersji 
standardowej 

z liceów ogólnokształcących 9 351 
z liceów profilowanych 354 
z techników 5959 
z liceów uzupełniających 86 
z techników uzupełniających 174 
ze szkół na wsi 888 
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 3 767 
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 3 299 
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 7 970 
ze szkół publicznych 14 760 
ze szkół niepublicznych 1 164 
kobiety 8 980 
mężczyźni 6 944 
bez dysfunkcji 14 769 
z dysleksją rozwojową 1 155 

 

Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
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Z egzaminu zwolniono 10 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 
 
Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach w wersji  
dostosowanej 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 9 
słabowidzący  20 
niewidomi 0 
słabosłyszący 8 
niesłyszący 22 

 Ogółem 59 
 
Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali 
świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, 
a w maju 2014 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku 
egzaminacyjnego. 
 

3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 5 maja 2014 r. 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego 170 minut  

Liczba szkół 367 
Liczba zespołów egzaminatorów*  19 
Liczba egzaminatorów*  456 
Liczba obserwatorów1 (§ 143) 16 
Liczba 
unieważnień1 

w przypadku: 

§ 99 ust. 1 stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

1 

wniesienia lub korzystania przez zdającego 
w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego 

1 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu części egzaminu w sposób 
utrudniający pracę pozostałym zdającym 

1 

§ 99 ust. 2 stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

§ 146 ust. 3 stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu 

0 

Liczba wglądów1 (§ 107) 43 
 

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

  

                                                 
1 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Wyniki zdaj ących  

 

Wykres 1. Rozkład wyników zdających 

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne*  

Zdający: Liczba 
zdających 

Minimum 
(%)  

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Odsetek 
sukcesów** 

(%) 

ogółem 15 924 0 100 50 30 50 16 94 

w tym: 

z liceów 
ogólnokształcących 

9 351 0 100 54 56 54 16 96 

z liceów 
profilowanych 

354 4 81 41 30 42 16 85 

z techników 5 959 0 96 46 30 45 15 92 

z liceów 
uzupełniających 

86 1 73 36 30 36 16 73 

z techników 
uzupełniających 

174 3 63 30 30 29 14 64 

bez dysfunkcji 14 769 0 100 50 30 50 16 94 

z dysleksją 
rozwojową 

1155 0 100 49 30 49 15 95 

 

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

Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 
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Nr 
zad. 

Obszar 
standardów 

Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
(%) 

1. 
Korzystanie  
z informacji 

Odczytywanie sensu wyrażenia zastosowanego w tekście. 79 

2. 
Korzystanie  
z informacji 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 48 

3. 
Korzystanie  
z informacji 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim 
argumentów i sformułowanych wniosków. 

49 

4. 
Korzystanie  
z informacji 

Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim 
argumentów i sformułowanych wniosków. 

79 

5. 
Korzystanie  
z informacji 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, 
nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście. 

40 

6. 
Korzystanie  
z informacji 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, 
nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście. 

54 

7. 
Korzystanie  
z informacji 

Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 76 

8. 
Korzystanie  
z informacji 

Nazywanie funkcji tekstu. 46 

9. 
Korzystanie  
z informacji 

Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. Stosowanie 
charakterystycznych cech języka tekstu do rozwiązania 
problemu. 

70 

10. 
Korzystanie  
z informacji 

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, 
nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście. 

76 

11. 
Korzystanie  
z informacji 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 59 

12. 
Korzystanie  
z informacji 

Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego tekstu. 91 

13. 
Korzystanie  
z informacji 

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu. 42 

Zadanie sprawdzające tworzenie własnego tekstu 

T
re
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Rozpoznanie problematyki utworu; 
odczytanie treści dosłownych i ukrytych utworu; rozpoznanie 
znaków i symboli kulturowych;  
rozpoznanie tematów, wątków, motywów; 
wykorzystanie w odczytaniu sensu utworu miejsc 
znaczących;  
dostrzeżenie najistotniejszych zagadnień utworu; 
sproblematyzowanie odczytania tekstu; podsumowanie 
obserwacji analitycznych;  
wskazanie kontekstów utworu i wykorzystanie ich  
w interpretacji. 

42 

K
o

m
p

o
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Napisanie tekstu uporządkowanego, spójnego, zgodnie  
z zasadami jego organizacji. 

51 

S
ty

l Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy 
wypowiedzi. 

53 

Ję
zy

k Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym z obowiązującą normą. 48 
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Z
ap

is
 

Tworzenie 
informacji 

Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji. 44 
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Poziom rozszerzony 

1. Opis arkusza  

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składał się z dwóch zadań 
otwartych rozszerzonej odpowiedzi (do wyboru). Do każdego z nich dołączone były fragmenty 
tekstów literackich. Zadania w arkuszu sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w standardach 
wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego w trzech obszarach: 
wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji. Za rozwiązanie wybranego 
zadania zdający mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

2. Dane dotyczące populacji zdających 

Tabela 1. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym 

Liczba zdających 1 104 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszu w wersji 
standardowej 

z liceów ogólnokształcących 1 048 
z liceów profilowanych 9 
z techników 46 
z liceów uzupełniających 0 
z techników uzupełniających 1 
ze szkół na wsi 6 
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 166 
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 216 
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 716 
ze szkół publicznych 1 046 
ze szkół niepublicznych 58 
kobiety 880 
mężczyźni 224 
bez dysfunkcji 1 038 
z dysleksją rozwojową 66 

 

Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 

 
Z egzaminu zwolniono 10 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 
 
Tabela 2. Zdający rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych 

Zdający 
rozwiązujący zadania 
w arkuszach w wersji  
dostosowanej 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 0 
słabowidzący  2 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 1 

 Ogółem 3 
 
Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali 
świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, 
a w maju 2014 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku 
egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z języka polskiego jako nowego przedmiotu. 
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3. Przebieg egzaminu  

Tabela 3. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu 8 maja 2014 r. 

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego 180 minut 

Liczba szkół 121 
Liczba zespołów egzaminatorów*  19 
Liczba egzaminatorów*  456 
Liczba obserwatorów1 (§ 143) 5 
Liczba 
unieważnień1 

w przypadku: 

§ 99 ust. 1 stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez zdającego 

0 

wniesienia lub korzystania przez zdającego 
w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego 

0 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu części egzaminu w sposób 
utrudniający pracę pozostałym zdającym 

0 

§ 99 ust. 2 stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 

0 

§ 146 ust. 3 stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzenia egzaminu 

0 

Liczba wglądów1 (§ 107) 4 
 

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

 

  

                                                 
1 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.) 
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4. Podstawowe dane statystyczne  

Wyniki zdaj ących  

 
 
Wykres 2. Rozkład wyników zdających 
 
 

Tabela 4. Wyniki zdających – parametry statystyczne  

Liczba 
zdających 

Minimum 
(%)  

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

1 104 13 100 65 63 64 16 

 

Dane w tabeli dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. 
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Poziom wykonania zadań  

Tabela 5. Poziom wykonania zadań 
 

Nr 
zad. 

Obszar 
standardów 

Sprawdzana umiejętność 

Poziom 
wykonania 

zadania 
(%)  

T
re
ść

 

Tworzenie 
informacji 

Rozpoznanie tematów, motywów, wątków; 
rozpoznanie bohaterów i sposobów ich kreowania w utworze; 
rozpoznanie cech wspólnych wskazanych utworów; 
rozpoznanie konwencji literackiej utworów;  
odczytanie treści dosłownych i ukrytych utworów;  
rozpoznanie nadawcy i odbiorcy oraz sposobów ich 
kreowania w utworze;  
wskazanie tradycji literackiej; 
określenie podstawowych wyznaczników poetyki utworu;  
wskazanie związków między różnymi warstwami utworu;  
wskazanie środków językowych decydujących o swoistości 
wypowiedzi indywidualnej;  
dostrzeżenie struktury artystycznej utworu; 
podsumowanie obserwacji analitycznych,  
sformułowanie wniosków;  
sproblematyzowanie odczytania tekstów;  
zinterpretowanie utworów na podstawie analizy;  
zastosowanie podstawowych pojęć z zakresu poetyki, teorii 
literatury i nauki o języku;  
zredagowanie własnej wypowiedzi zgodnie z cechami 
gatunku i zamierzoną funkcją (interpretacja porównawcza). 

58 

K
o

m
p

o
zy

cj
a 

Tworzenie 
informacji 

Napisanie tekstu uporządkowanego, spójnego, nadanie mu 
właściwego kształtu graficznego, zredagowanie wypowiedzi 
zgodnie z cechami gatunku i zamierzoną funkcją tekstu. 

61 

S
ty

l Tworzenie 
informacji 

Pisanie stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy 
wypowiedzi. 

67 

Ję
zy

k Tworzenie 
informacji 

Posługiwanie się językiem zgodnym z obowiązującą normą. 75 

Z
ap

is
 

Tworzenie 
informacji 

Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji. 63 
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Komentarz 

Poziom podstawowy 

Część pierwsza – czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu nieliterackiego 

Rozumienie czytanego tekstu dotyczyło artykułu Barbary Skargi O miłości z książki Człowiek to nie 
jest piękne zwierzę. Wykłady i artykuły (Kraków 2007).  
 
Umiejętności sprawdzane w zadaniach 

 
1. Rozpoznanie struktury tekstu  

Zadanie 2. polegało na wyjaśnieniu, czemu w kompozycji tekstu służy przywołanie Uczty Platona, 
czyli dostrzeżeniu, że jest to punkt wyjścia dla rozważań autorki, nawiązanie do tematu miłości, 
zapowiedź treści kolejnych akapitów. Zabieg ten wpływa na spójność tekstu, stanowi klamrę 
kompozycyjną akapitu 1., wprowadza tezę, zapowiada sposób ujęcia tematu/układ tekstu. Zadanie 
posłużyło sprawdzeniu rozpoznawania zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji – wymagało 
rozpoznania zasady budowania wstępnej części wywodu. Było to zadanie trudne (poziom wykonania 
zadania – 48%). 

Ważną funkcją tego zadania jest również wprowadzenie do zadań 3. i 4., które posłużyły sprawdzeniu 
bardziej szczegółowych umiejętności dotyczących rozumienia tekstu na poziomie struktury. Zadanie 
3. okazało się trudne, ale zadanie 4. już łatwe (poziom wykonania zadań to odpowiednio 49% i 79%). 
W rozwiązaniu zadania 3. należało stwierdzić, że człowiek poszukuje duchowego wymiaru 
rzeczywistości, nadaje wyższy (duchowy, symboliczny) sens funkcjom biologicznym, przenosi je 
w sferę wartości. Jako potwierdzenie tego uogólnienia należało podać przykłady z tekstu zgodnie 
z jego wymową. To zadanie analityczne, dotyczące zasady kompozycyjnej tekstu, wymagało od 
zdającego dostrzeżenia wyjściowej tezy, a następnie rozpoznania przykładów bezpośrednio służących 
jej uzasadnieniu dzięki odwołaniu się do powszechnej życiowej praktyki, bliskiej odbiorcy (posiłki, 
sen). Natomiast w rozwiązaniu zadania 4. należało podać dwa argumenty potwierdzające pogląd 
autorki, że miłości nie da się ograniczyć do biologii. Zadanie dotyczyło również analizy kompozycji 
tekstu, stanowiło uzupełnienie poprzedniego – sprawdzało złożone umiejętności rozumienia tekstu na 
poziomie struktury. Rozwiązując te zadania, zdający wykazali się w stopniu zadawalającym 
umiejętnością rozumienia argumentacji o charakterze abstrakcyjnym, jak np. przemiana duchowa, siła 
psychiczna, poświęcenie życia dla miłości. Jednak dla wielu z nich formułowanie tezy to nadal trudne 
zadanie.  

2. Rozpoznanie funkcji językowych składników tekstu 

Zadanie 1. polegało na wyjaśnieniu, co znaczy zastosowane w tekście sformułowanie pokarm 
duchowy w kontekście Uczty Platona. Poprawne rozwiązanie zadania (wyjaśnienie metafory) 
wymagało od zdających wstępnego rozpoznania pierwszego akapitu tekstu oraz rozumienia użytego 
przez autorkę przykładu. Zadanie okazało się łatwe dla maturzystów (poziom wykonania zadania – 
79%). 

Trudniejsze dla zdających okazało się zadanie 5. (poziom wykonania zadania – 40%). W pierwszej 
części polegało ono na rozpoznaniu środków stylistycznych zastosowanych w przytoczonym zdaniu. 
Następną sprawdzaną umiejętnością było określenie roli tych środków w budowaniu obrazu miłości, 
co wymagało precyzyjnego wskazania funkcji polegających na podkreśleniu różnych aspektów 
miłości: jej duchowej natury (personifikacja), sprzeczności, skrajności (antyteza), wielości, 
różnorodności (wyliczenie).  
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Nadal trudne jest dla zdających określanie funkcji wymienionych sformułowań, dostrzeganie ich roli 
w budowaniu więzi między autorką a czytelnikiem (funkcja fatyczna) oraz we  wzmacnianiu siły 
przekazu. 

Zadanie 10. sprawdzało umiejętność rozpoznania w tekście czasowników w określonej formie 
gramatycznej, a także rozumienia funkcji tych czasowników w tekście. Wymagało to elementarnej 
wiedzy z zakresu gramatyki, a także odczytania zróżnicowanych intencji nadawcy wyrażonych przez 
użycie czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej (nadanie wypowiedzi subiektywnego charakteru) 
i w 1. osobie liczby mnogiej (utożsamienie się z odbiorcą tekstu, łagodzenie krytyki przez odnoszenie 
jej do wszystkich). Zdający dobrze poradzili sobie z tym zadaniem (poziom wykonalności zadania – 
76%). 

3. Rozpoznawanie funkcji komunikacyjnej tekstu 

Zadanie 6. wymagało od zdającego rozumienia tekstu na poziomie komunikacji – rozpoznania funkcji 
sformułowań uwydatniających intencje autorki, np.: emocjonalny, subiektywny stosunek do tematu, 
chęć wzmocnienia siły przekazu, podkreślenie prawdziwości sądów, nawiązanie kontaktu 
z czytelnikiem.  

Z kolei zadanie 8. sprawdzało umiejętność rozpoznawania funkcji komunikatu językowego, które 
dominują we wskazanych zdaniach z tekstu, i wymagało wykorzystania wiedzy – znajomości nazw 
podstawowych funkcji tekstu – przede wszystkim jednak rozumienia ich istoty w kontekście schematu 
komunikacji językowej Romana Jacobsona (zgodnie z treściami określonymi w podstawie 
programowej i w standardach wymagań egzaminacyjnych).  

Oba zadania były dla zdających – odpowiednio – umiarkowanie trudne i trudne (poziom wykonalności 
to 54% i 46%).  

4. Odczytanie złożonych sensów we fragmentach tekstu 

Celem zadania 7. było sprawdzenie umiejętności rozumienia przywołanych w tekście sądów, 
sformułowanych z różnych punktów widzenia. Polecenie dotyczyło odczytania złożonych sensów 
wyrażonych w kilku akapitach tekstu, co wymagało abstrakcyjnego myślenia o charakterze 
porównawczym (uchwycenie istoty miłości z kilku perspektyw poznawczych), a także umiejętności 
formułowania uogólnień. Było ono dla zdających łatwe – poziom wykonalności zadania to 76%.  

Niewiele trudniejsze okazało się zadanie 9. (poziom wykonalności – 70%), które służyło sprawdzeniu 
umiejętności rozpoznawania istoty oraz mechanizmu ironii, rozumianej nie jako kategoria estetyczna, 
lecz jako właściwość stylu, polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi, 
a jej znaczeniem właściwym, niewyrażonym wprost, ale zamierzonym przez autora. Tę złożoną 
umiejętność sprawdzono przez zadanie zamknięte wyboru wielokrotnego, wymagające zaznaczenia 
właściwej odpowiedzi.  

5. Rozumienie tekstu jako całości 

Tę grupę umiejętności sprawdzał zestaw trzech ostatnich zadań w teście (zadania 11., 12., 13.) 
Zadanie 11. służyło sprawdzeniu złożonych umiejętności rozumienia całego tekstu, zarówno 
odczytywania ogólnych sensów, jak i określania zasady kompozycyjnej i jej funkcji. Wymagało 
dostrzeżenia kluczowej tezy tekstu, otwierającej podsumowanie i łączącej je z rozwinięciem, a także 
rozumienia roli tej tezy w budowaniu przesłania tekstu (podkreślenie wyjątkowej rangi miłości, jej 
opozycji wobec nienawiści).  

Z kolei zadanie 12. wymagało odtworzenia toku rozumowania autorki, prześledzenia jej argumentacji 
i zapisania uzasadnienia tezy w sposób zwięzły (poziom wykonania – 91%). Zadanie 13., kończące 
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wiązkę to odtworzenie planu tekstu. To zadanie okazało się trudne dla zdających (poziom wykonania 
to 42%). 

6. Podsumowanie 

Wciąż trudne dla zdających są zadania wymagające sformułowanie tezy, samodzielnego odczytania 
sensu tekstu, a także rozpoznawania funkcji jego składników. Pozytywną ocenę odpowiedzi zdających 
utrudnia także zastosowanie przez nich nieprecyzyjnego lub zbyt kolokwialnego języka. 
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Część druga – pisanie własnego tekstu 

Integralną częścią tematu wypracowania jest fragment tekstu literackiego. W tej części egzaminu od 
zdającego oczekuje się wykazania się umiejętnościami pisania o literaturze. Ma on napisać tekst 
uporządkowany, spójny, nadać mu właściwy kształt graficzny. Powinien pisać zgodnym 
z obowiązującymi normami językiem, posługiwać się stylem komunikatywnym, dostosowanym do 
formy wypowiedzi.  

Temat pierwszy 
Żołnierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego 
fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci. 

Temat wymagał od zdającego wykazania się umiejętnością tworzenia tekstu (rozwinięcie tematu) oraz 
wstępnego rozpoznania utworu. Zdający, analizując stany emocjonalne bohaterów ukazanych we 
fragmencie prozy Sienkiewicza, powinien zawrzeć w swej pracy spostrzeżenia o Bogusławie 
Radziwille, Andrzeju Kmicicu, Soroce i pozostałych żołnierzach. Postępowanie bohaterów ukazanych 
w scenie ma związek z sytuacją wojenną, ale również wynika z ich usposobienia.  

Podobnie jak w ubiegłym roku największym problemem okazały się braki w zakresie umiejętności 
analizowania prozy epickiej. W jej miejsce w rozwiązaniach dominuje skłonność do streszczenia, 
parafrazowania lub opowiadania treści fragmentów utworów literackich zamieszczonych w arkuszu 
bez wnikania w złożoność procesów psychologicznych oraz niedostrzegania (nierozpoznawania) wagi 
kontekstu historycznego w utworze. W pracach zauważa się przewagę uproszczonej, bardziej 
internetowej niż podręcznikowej, wizji historii, a nieumiejętność wykorzystania kontekstów (w tym 
historycznego) to najsłabszy element w rozwiązaniach zdających. Spostrzeżenia o tekście literackim 
nie są pogłębione, maturzyści rzadko wypowiadają się o powieści jako autorskiej interpretacji historii, 
najczęściej snują rozważania o charakterze ogólnym.  

Pojawiały się zatem (najczęściej we wstępie i zakończeniu) odniesienia do doświadczeń związanych z: 
� wojną i jej znaczeniem w życiu człowieka (mowa oczywiście o każdej wojnie, a nie o polsko-

szwedzkiej z XVII wieku) 
� życiem każdego człowieka, życiem w ogóle 
� wybranymi postawami życiowymi 
� obiegowymi prawdami o zachowaniach ludzi 
� systemami wartości 
� byciem dobrym lub złym człowiekiem. 

 
Pochodzenie tych spostrzeżeń wynika raczej z obserwacji, obiegowych sądów niż podbudowy 
poznawczej, teoretycznej. Często zostały one zaledwie sygnalnie wyrażone, bowiem 
w wypracowaniach przeważa linearny sposób czytania (analizowania) fragmentu podanego w zadaniu. 
Pisząc o bohaterach Sienkiewicza, zdający ograniczali się do informacji dotyczących: 
� tego, co zostało ukazane wyłącznie we fragmencie prozy 
� tego, co zostało ukazane w scenie i dopełnienia jej wartościowaniem oraz ogólnymi informacjami 

o całości powieści 
� tego, co stanowi o wielowątkowości powieści interpretowanej jako: 

– traktat o życiu Kmicica 
– dzieło o przemianie bohatera (najczęściej w ujęciu typowym dla opracowań) 
– utwór o perypetiach życiowych bohatera (na zasadzie streszczania). 

Zadający, którzy w swoich wypracowaniach wykorzystali kontekst historycznoliteracki, czynili to 
najczęściej obok wymowy fragmentu literackiego, sensu tematu, tak jakby przytaczali ciekawostki, 
dykteryjki i inne ploteczki, a nie refleksje nad tekstami kultury. Pisali o: 
� innych utworach Sienkiewicza, przytoczonych najczęściej niefunkcjonalnie (Potop wśród innych 

utworów autora) 
� typie czarno-białych bohaterów 
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� bohaterach fikcyjnych i historycznych (najczęściej ogólnikowe informacje) 
� zasadzie tworzenia „ku pokrzepieniu serc” 
� społeczeństwie po klęsce powstania styczniowego 
� micie kompensacyjnym (sporadycznie). 
 

W wypracowaniach znalazły się też realizacje tematu, w których bogactwo odniesień historycznych 
nie miało żadnego uzasadnienia w zamyśle kompozycyjnym tekstu własnego zdającego. Pisanie 
o faktach, wydarzeniach historycznych można porównać do odtwarzania osobnych fragmentów lekcji 
historii, które nie składają się na funkcjonalny kontekst historycznoliteracki. Na przykład połowa 
wypracowania zawiera treści historyczne, druga natomiast została wypełniona informacjami 
o cytowanym fragmencie prozy. Kompozycja takich wypracowań jest niespójna, najczęściej 
dwudzielna, o niekoniecznie równych proporcjach. Świadczy to o braku panowania zarówno nad 
całością swojego wywodu, jak i danych zawartych w materiale źródłowym. 

Pojawiały się też prace bez żadnych, nawet historycznych odniesień, w których realizacja polegała na 
wykorzystaniu wyłącznie fragmentu, jego streszczaniu, czasem uogólnianiu spostrzeżeń z niego 
wyprowadzonych, by ewentualnie zasygnalizować wymowę i ocenę ukazanych zachowań postaci 
literackich. Te realizacje charakteryzuje wysoki stopień schematyzmu, również w języku. Zdający 
pisali W przytoczonym fragmencie…, Zdarzenia te miały ogromny wpływ…, Jednym z głównych 
bohaterów… Sformułowania tego typu to ogólniki, formalne, utarte zwroty, a prace, w których zostały 
użyte, pozbawione są cech indywidualizmu. 

Wielu zdających nie wykazała się umiejętnością tworzenia przemyślanego sposobu argumentacji, 
budowania toku argumentacyjnego. W rozwinięciu zamiast toku logicznie zhierarchizowanych 
argumentów, spostrzeżeń i przykładów umieszczano luźno powiązane zdania o fragmencie prozy 
Sienkiewicza. Niektórzy zdający skupiali się na linearnym wykorzystaniu tekstu literackiego, inni na 
charakteryzowaniu Andrzeja Kmicica i Bogusława Radziwiłła albo na charakteryzowaniu wszystkich 
bohaterów. Czasem w zakończeniu wypracowania były umieszczane zdania wartościujące ukazane 
w scenie spotkania przeciwników postawy bohaterów literackich (najczęściej w stylu podoba się – nie 
podoba). 
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Przykład 1. – uogólnienia, sądy o życiu w ogóle. 
Wstęp wypracowania 

 

Zakończenie wypracowania 

 

 

We wstępie tego wypracowania (przykład 1.) zdający zapisał refleksję o tym, że człowiek niezależnie 
od okoliczności podlega zmianie, a sytuacje i okoliczności, w których się znajduje, determinują jego 
postawy i zachowania, natomiast sytuacje kryzysowe ujawniają prawdziwy charakter każdego. To tak 
zwana prawda obiegowa, oczywistość. Próba wpisania tej refleksji o kondycji człowieka w realia 
historyczne epoki w zakończeniu pracy daje uproszczone oceny postaw Kmicica, Radziwiłła 
i Głowbicza. Spostrzeżenia o Soroce znajdują się w rozwinięciu. W całości dominuje linearne 
odtwarzanie informacji danych w tekście. 
 
Innym typem spostrzeżeń tworzących zamysł kompozycyjny są uwagi charakteryzujące żołnierza, 
jego rolę, postawy, zachowania. Ilustrują to przykłady 2. oraz 3. 
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Przykład 2. 
Wstęp wypracowania 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zakończenie wypracowania 
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Przykład 3. 

Wypracowanie w całości 
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Autor tekstu (przykład 3.) przedstawił Andrzeja Kmicica jako pułkownika, chorążego orszańskiego, 
dostrzegł w nim przejawy żołnierskiej dumy i gotowości do poświęceń. W wypracowaniu skupił się 
na opisaniu Soroki jako wachmistrza Kmicica, całkowicie oddanego swojemu panu. Zauważył, że 
jego żołnierski los (niewola, wyrok, wygrana) łączy się z postawą pełną gotowości na śmierć. W pracy 
odnajdujemy próby wnioskowania i przewidywania skutków, co mogłoby świadczyć o dystansie 
poznawczym, gdyby zostało pogłębione. Dominują spostrzeżenia o batalistyce i skupienie na 
charakteryzowaniu wojska w ogóle, z pominięciem dwóch głównych bohaterów. Autor odesłał 
czytających do amerykańsko-brytyjskiego filmu kostiumowo-przygodowego Człowiek w żelaznej 
masce. Akcja filmu toczy się na początku lat 60. XVII wieku. Król Ludwik XIV rządzi Francją 
w sposób despotyczny, angażuje kraj w wojny, które rujnują skarb królewski. Trzej muszkieterowie 
będący w stanie spoczynku: Aramis (zakonnik), Atos (wiedzie życie samotnika) i Portos (oddaje się 
zabawie), a także D’Artagnan (dowódca gwardzistów) znów łączą siły by pomścić śmierć syna Atosa 
– Raoula. Mają zamiar uwolnić z Bastylii brata bliźniaka Ludwika XIV, Filipa, i posadzić go na 
tronie. To współczesny i zarazem historyczny kontekst kulturowy. Niestety brak konsekwencji 
w realizacji zadania, a zakończenie jest „urwane”. 

Innym problemem jest brak umiejętności tworzenia podsumowania, zarówno w toku 
argumentacyjnym (uogólnianie wcześniejszych spostrzeżeń), jak i w formie wypowiedzi. Niektórzy 
zdający stosowali „zabieg” tzw. zakończenia formalnego. 
 
Przykład 4. 
Zakończenie wypracowania 
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„Zabiegi” sztucznego podsumowania znajdują się w tych rozwiązaniach, których autorzy nie 
przemyśleli logicznego układu argumentów, nie odnosili się do refleksji o historii i nie tworzyli tekstu 
z zamysłem kompozycyjnym. Przedstawiony fragment wypracowania (przykład 5.) charakteryzuje 
tzw. „wata słowna”, zakończenie jest niefunkcjonalne, tylko formalne, bez związku z refleksją 
o emocjach, tekście cytowanym w zadaniu. Z tematem i analizą fragmentu łączy go nazwisko 
Sienkiewicza. 

Jako swoistą rekompensatę braku wnikliwego czytania utworu literackiego w jednej z prac można 
odebrać emocjonalny komentarz, apel zdającego: 
 
Przykład 5. 
Zakończenie wypracowania 
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Temat drugi 
Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety 
i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach. 
 

W rozwinięciu tematu zdający miał porównać poglądy bohaterów dramatu na temat poezji narodowej 
oraz przedstawić ich sądy o Polakach. Aby zrealizować temat i napisać tekst własny, zdający musiał 
zanalizować dołączoną do tematu scenę 24. Wesela – dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Utwór ten 
ujęty jest na liście lektur w szkole ponadgimnazjalnej, co oznacza, że jest to lektura obowiązkowa.  

Głównymi przyczynami uzyskiwania przez zdających niewielkiej liczby punktów za rozwinięcie 
tematu oraz pozostałe kryteria były:  
� brak znajomości treści Wesela pomocnej jako kontekst wspomagający i ułatwiający analizę 

i interpretację podanej sceny 
 

Przykład 1. 
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Przykład 2.  

 

� brak podstawowej wiedzy historycznoliterackiej i genologicznej na temat dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego 
 

Przykład 3. 

 



Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2014 w województwie kujawsko-pomorskim 

26 

 

Przykład 4.  

 

� niezrozumienie treści sceny 

Przykład 5. 
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� sprowadzenie analizy i interpretacji do czytania tekstu literackiego na poziomie dosłownym 
 

Przykład 5. 

 

� uznawanie streszczenia lub parafrazy tekstu za poprawną realizację tematu 

Przykład 6. 
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� błędne przywołanie kontekstów interpretacyjnych będących podstawą wnioskowania 

Przykład 7. 
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� słabe opanowanie umiejętności językowo-stylistycznych 

Przykład 8. 
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� słabe opanowanie umiejętności kompozycyjno-tekstotwórczych 

Przykład 9. 

 

Przykład 10.  
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� słabe opanowanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych 

Przykład 11. 
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Przykład 12. 
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Arkusz egzaminacyjny – poziom rozszerzony 

Integralną częścią tematu wypracowania jest odniesienie do tekstu literackiego. Na tym poziomie 
egzaminu mogą pojawić się teksty spoza podstawy programowej, ale mieszczące się w znanej 
maturzystom konwencji literackiej. Jeśli zdający zna wskazane w standardach wymagań 
egzaminacyjnych wyróżniki utworu literackiego, funkcjonalne konteksty interpretacyjne dzieła, 
procedury analizy utworu i rozumie pojęcie interpretacji utworu, spełni wszystkie wymogi formalne 
zadania maturalnego z języka polskiego.  

Na poziomie rozszerzonym zdający ma możliwość wykazania się umiejętnościami określania 
artystycznego charakteru literatury, pisania o niej językiem poprawnym w zakresie terminologii 
koniecznej do opisu sposobu kreowania świata w tekście artystycznym. W zaprezentowanej przez 
zdającego analizie i interpretacji tekstu na tym poziomie oczekuje się umiejętności filologicznych, 
znajomości zagadnień z zakresu poetyki i teorii literatury, odczytywania znanych konwencji 
literackich w nieznanych tekstach. Te właśnie umiejętności sprawdzane były w tegorocznych 
zadaniach maturalnych zaproponowanych zdającym na poziomie rozszerzonym. 

Tematy wypracowań dotyczyły utworów autorów, którzy wskazani są w Informatorze maturalnym 
z języka polskiego (William Szekspir, Bruno Schulz), oraz autorów niewymienionych w liście lektur 
(Miguel de Cervantes Saavedra, Leopold Tyrmand), przy czym teksty ich autorstwa utrzymane są 
w omawianej w szkole poetyce lub konwencji literackiej. W części pisemnej egzaminu z języka 
polskiego jako przedmiotu dodatkowego zdający zobowiązany był do napisania wypracowania na 
jeden z dwu podanych w arkuszu tematów. Zadania z arkusza z poziomu rozszerzonego sprawdzały 
umiejętności analizowania, interpretowania i porównywania fragmentów tekstów literackich oraz 
tworzenia w związku z nimi tekstu własnego.  
 

Temat pierwszy 
Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania we fragmentach Don Kichota z La Manchy 
Miguela de Cervantesa Saavedry oraz Romea i Julii Williama Szekspira. 
 

Realizując temat pierwszy, zdający powinni dostrzec zasadę zestawienia tekstów: fragmenty z rożnych 
gatunkowo/rodzajowo utworów, tematyka niezwykłej miłości, samotny zakochany i para kochanków, 
wyznania miłosne (monolog i dialog). Natomiast ukazując obrazy miłości, zdający powinien 
przedstawić kreację zakochanych bohaterów w obu cytowanych tekstach i napisać, na czym polega ich 
miłość. Sposób kreowania bohaterów w Don Kichocie wiąże się z tradycją i konwencją literatury 
pasterskiej, ksiąg rycerskich, z której zaczerpnięte zostały obyczaje i rekwizyty, byli naśladowani 
(podziwiani) w kręgach kultury dwornej, a ukazani (upozowani) zostali zgodnie z kodeksem 
rycerskim (rekwizyty, zachowania i wartości). Miłość w Don Kichocie została wymyślona 
(manifestowana), hiperbolizowana na pokaz, tragiczna (zabiera spokój, przynosi cierpienie), efekt 
obłędu, przynosi negatywne doznania i emocje (np.: zazdrość, cierpienie, żal), ale jest też 
bezgraniczna i nie daje się wypowiedzieć (wyrazić w słowach). Miłość w Romeo i Julii jest 
prawdziwa, szczera (ale ukrywana), spełniona, niebezpieczna, tragiczna (zabiera życie), skazana na 
niepowodzenie (przeznaczenie). 
 
 
Temat drugi 
Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Sierpień Brunona Schulza 
i powieści Zły Leopolda Tyrmanda. Omów sposoby ukazania przestrzeni i funkcji, jakie ona 
pełni w obu utworach. 

Do tego tematu również dołączone były fragmenty tekstów literackich. Zakres wymaganej tematem 
interpretacji zawierał się w rozpoznaniu zasad zestawienia fragmentów, porównaniu obrazów miasta, 
rozpoznaniu i przedstawieniu sposobu ukazania przestrzeni i ustalenia funkcji tejże przestrzeni  
w tekstach. Wywód należało posumować zgodnie z założeniami tematu, a więc dzięki analizie 



Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2014 w województwie kujawsko-pomorskim 

34 

 

porównawczej fragmentów wskazać podobieństwa i różnice w obrazach miasta oraz sposobach ich 
kreacji, dostrzec związek między tymi płaszczyznami każdego z tekstów. W tym zadaniu sprawdzane 
były wybrane umiejętności wskazane w standardach wymagań egzaminacyjnych, które dotyczyły 
obszaru I Wiadomości i rozumienie oraz obszaru III Tworzenie informacji. Standardy te odpowiadały 
wymaganiom na poziom podstawowy, jak i rozszerzony.  

Na tym poziomie egzaminu maturalnego mogą pojawiać się teksty spoza podstawy programowej (i tak 
było w tym roku). Jeżeli maturzysta znał wskazane w standardach wymagań egzaminacyjnych 
wyróżniki utworu literackiego, potrafił funkcjonalnie wykorzystać w swej pracy konteksty 
interpretacyjne oraz sprawnie analizować i interpretować utwory, to spełnił główne wymogi formalne 
związane z dobrym wykonaniem zadania maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.  
Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystępowali maturzyści przygotowani do samodzielnego 
odbioru tekstu literackiego, dysponujący nie tylko umiejętnością całościowego analizowania tekstu, 
ale także wiedzą z teorii literatury oraz sprawnością w jej funkcjonalnym stosowaniu. 

Głównymi przyczynami uzyskiwania przez zdających niewielkiej liczby punktów za rozwinięcie 
tematu oraz pozostałe kryteria były:  
� sprowadzenie analizy i interpretacji do czytania tekstu literackiego na poziomie dosłownym, 

słabe czytanie tekstów na poziomie symbolicznym 
� uznawanie streszczenia lub parafrazy treści fragmentów tekstów za poprawną realizację 

tematu 
� słabe opanowanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych 
� brak podstawowej wiedzy historycznoliterackiej, np.: 
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Przykład 1.  
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� niezrozumienie treści fragmentów 

Przykład 2.  
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� błędne przywołanie kontekstów interpretacyjnych będących podstawą wnioskowania 

Przykład 3.  
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� słabe opanowanie umiejętności kompozycyjno-tekstotwórczych 
� ograniczenie się do rejestrowania środków stylistycznych, bez wskazania ich funkcji 
 

Przykład 4. 

 

 

Realizacja tematów wypracowań wymaga dobrej znajomości lektury na poziomie idei. Wielu 
zdających nie spełniło tego warunku z powodu popełniania licznych błędów rzeczowych 
świadczących o nieznajomości i niezrozumieniu lektur lub kontekstów. 
 
Przykłady najczęstszych błędów można zilustrować także dłuższym fragmentem wypracowania na 
temat 2. z poziomu rozszerzonego: Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach 
opowiadania „Sierpień” Brunona Schulza i powieści „Zły” Leopolda Tyrmanda. Omów sposoby 
ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach. 
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Przykład 5. 
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Wypracowanie rozpoczyna półtorastronicowy wstęp, w którym zdający nie odniósł się do danych 
w zadaniu fragmentów tekstów prozatorskich. Swoją intencję natomiast wyraził w pierwszym zdaniu 
(Analizując twórczość…), jest ona niezgodna z tematem, ponieważ nie twórczość ma być analizowana 
(tu reprodukowana w ogólnikowych stwierdzeniach o przypadkowo wybranych faktach 
historycznoliterackich: od romantyzmu do Gałczyńskiego, wcześniej Wojaczka), a przede wszystkim 
załączone fragmenty dzieł literackich. Przytoczone nazwiska autorów (Wojaczek, Prus) dopełnia 
informacja o czasie powstania Sklepów cynamonowych. Twórczość Schulza została zestawiona  
z Zaczarowaną dorożką Gałczyńskiego. Błąd rzeczowy polega na niewłaściwym sklasyfikowaniu 
twórczości obu artystów. Opowiadania Sklepy cynamonowe Schulza ukazały się w 1934 roku, wiersz 
Zaczarowana dorożka został opublikowany w 1948 roku w tomie Wiersze i poematy. Początki 
twórczości Gałczyńskiego wiążą się z ugrupowaniem poetyckim Kwadryga, z którym zresztą Schulz 
nie miał nic wspólnego. Między wstępem a opisywaniem fragmentu prozy Schulza autor 
wypracowania nie zachował spójności. Słowa Ważnym elementem w kreowaniu opisu miasta… 
rozpoczynają zdanie, którego autor nie zapowiedział w poprzedniej części wypracowania (to wyraźne 
„pęknięcie” w kompozycji i logice wypowiedzi). Sformułowania o fragmencie opowiadania Schulza 
są uwikłane w kolejny błąd rzeczowy: autor Sklepów cynamonowych nie pisał o warszawskich 
realiach (błąd został w wypracowaniu powtórzony). Zdający nie porównał zasady zestawienia 
tekstów, nie wykazał się rozumieniem pojęcia konwencja. Innym znakiem braku panowania nad 
sposobem komponowania wypowiedzi na poziomie rozszerzonym w wypracowaniu zdającego są 
liczne powtórzenia nie tylko słów, ale i partii myślowych oraz wyłącznie formalny charakter 
zakończenia. Zawiera ono bardzo ogólnikowe uwagi o roli miejsca w naszym życiu oraz o mieście  
i jego wpływie na życie artystów w ogóle. Nie zawiera natomiast spostrzeżeń podsumowujących tok 
analitycznych rozważań o tekstach danych w zadaniu, czyli o sposobach ukazania miasta w dwóch 
różnych fragmentach prozy. 
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Inne błędy zdających można ująć w rejestr: 
� nierozumienie pojęć kluczowych dla tematu 
� nieznajomość periodyzacji literatury 
� nieprawdziwe wskazanie czasu powstania dzieła 
� błędna klasyfikacja gatunkowa 
� nieznajomość losów bohaterów (powstały w arkuszach nowe, nieznane polonistom „teksty”) 
� mieszanie faktów, koligacji 
� zbyt dosłowne streszczanie danych w arkuszu fragmentów (bez zrozumienia języka). 
 

Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz uwag egzaminatorów 
sprawdzających arkusze egzaminacyjne można sformułować następujące wnioski dotyczące 
czynników mających wpływ na przeciętny wynik średni uzyskany na maturze 2014 roku: 
� nieznajomość treści lektur na poziomie podstawowym 
� streszczenia lub parafrazy tekstów dołączonych do tematów 
� powierzchowna analiza i interpretacja tematów 
� słaba umiejętność analizy i interpretacji tekstów 
� pobieżna lektura tekstów załączonych do zadań 
� nieuważna lektura poleceń zadań 
� błędy rzeczowe 
� ograniczanie się do odczytywania sensów dosłownych i do powierzchownych obserwacji (słaba 

umiejętność czytania tekstów na poziomie symbolicznym) 
� ograniczenie się do rejestrowania środków stylistycznych, bez wskazania ich funkcji 
� nieznajomość podstawowej terminologii z zakresu poetyki, historii literatury, teorii literatury 
� nieusystematyzowana wiedza historycznoliteracka lub jej brak. 

W pracy dydaktycznej z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z języka polskiego 
wskazane jest marginalizowanie wpływu powyższych czynników na wynik egzaminu. Warto też 
doskonalić umiejętności: 
� pisania dłuższych form wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na komponowanie wypowiedzi, 

formułowanie wniosków zgodnych z tematem, poprawność stylistyczno-językową 
� funkcjonalnej wobec tematu analizy i interpretacji tekstu literackiego 
� pamiętać o doskonaleniu umiejętności rozumienia wszystkich tekstów zawartych w arkuszu: 

instrukcji, poleceń zawartych w teście, tematów wypracowań, tekstów będących podstawą 
rozwiązania zadań egzaminacyjnych 

� językowe, wzbogacać słownictwo i wpajać konieczność przestrzegania norm poprawności 
pisowni. 

W szkole powinno się uczyć analizowania kontekstowego, takiego, w którym różne aspekty tego 
samego zjawiska tworzą obraz rzeczywistości, historii, kultury typowy dla pogłębionego 
humanistycznego widzenia całości.  

Analizowanie tekstów epickich lub ich fragmentów może polegać na wybieraniu elementów 
dominujących spośród różnych składników: 
� typ epiki, charakter narracji, typ narratora, stosunek narratora do przedmiotu wypowiedzi, faktów, 

bohaterów, przedmiotów, zdarzeń 
� miejsce, czas powieściowy/epicki (fabuła epicka, motyw przewodni, akcja, wątki, epizody), 

obrazowanie literackie (językowe i kompozycyjne) 
� inne elementy świata przedstawionego (np.: tematy, motywy, toposy, konwencja literacka). 
 

Interpretacja w kontekstach ogólnych i właściwych może odsyłać do kontekstów: literackich, 
historycznoliterackich, filozoficznych, biograficznych, kulturowych (obejmujących zarówno typowe 
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dla kultury wysokiej, masowej, popularnej zjawiska, jak i elementy inne niż literatura, z innych 
dziedzin sztuki – wskazanych w podstawie programowej). 

I jeszcze rady dotyczące komponowania wypowiedzi. Należy w trosce o jakość własnej wypowiedzi 
pamiętać o: 
� zbudowaniu przekonującego wstępu 
� ustaleniu toku argumentacji w rozwinięciu 
� ustaleniu porządkującego kryterium 
� zbudowaniu logicznej wypowiedzi o przejrzystym toku argumentacji (zamysł kompozycyjny) 
� sformułowaniu problemu badawczy (jest tak..., ponieważ...) 
� uporządkowaniu, zhierarchizowaniu precyzyjnych argumentów (ich wynikanie z siebie, często 

zaznaczone akapitowaniem) 
� logicznym sumującym podsumowaniu (nie tylko formalne zakończenie, ale też sformułowanie 

w kilku zdaniach tego, co wynika z całej wypowiedzi) 
� spójności wypowiedzi i unikaniu zbędnych powtórzeń 
� właściwych proporcjach między poszczególnymi częściami, czyli wstępem, rozwinięciem 

i zakończeniem 
� elementach uatrakcyjniających formę (np. motto, cytaty). 
 
Aby osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym, konieczne jest wykazanie się umiejętnością pracy 
z arkuszem, którego integralna częścią jest tekst literacki (cały lub jego fragment). 
 
 
 
 
 
 

Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Notatki własne zdającego wskazują na umiejętność zaplanowania pracy, czyli tworzenia wypowiedzi 
własnej. Liczne graficzne wyodrębnienia odpowiednich fragmentów, zdań, słów (podkreślenie, 
zakreślenia, strzałki) wraz z dopiskami, komentarzami do tekstu to element rozpoznawania tematu 
i wydobywania z materiału źródłowego odpowiednich dla realizacji zadania spostrzeżeń. 

Te operacje polonistyczne na tekstach i w arkuszach dowodzą między innymi opanowania: 
umiejętności uważnego (funkcjonalnego) odczytywania fragmentu, wydobywania z tekstu istotnych 
dla realizacji tematu spostrzeżeń (unikania pisania wszystkiego, co wie się o tekście literackim), 
selekcjonowania i hierarchizowania zjawisk. Taka strategia postępowania polonistycznego na pewno 
zagwarantuje sukces nie tylko na egzaminie. 
 


