Rodzaj dokumentu:

Sprawozdanie za rok 2020

Egzamin:

Egzamin maturalny

Przedmiot:

Język kaszubski

Województwo:

pomorskie

Poziom:

Poziom rozszerzony

Termin egzaminu:

Termin główny – czerwiec 2020 r.

Data publikacji
dokumentu:

30 października 2020 r.

Gdańsk 2020

Egzamin maturalny – język kaszubski

Opracowanie
dr Paulina Olechowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)
Danuta Pioch (współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku)
Monika Sydor (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży)
Renata Pawlak (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku)
Redakcja
dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Opracowanie techniczne
Andrzej Kaptur (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Współpraca
Beata Dobrosielska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)
Agata Wiśniewska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)
Pracownie ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk
tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90
e-mail: komisja@oke.gda.pl
www.oke.gda.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04
e-mail: sekretariat@cke.gov.pl
www.cke.gov.pl

Strona 2 z 9

Spis treści
JĘZYK KASZUBSKI.........................................................................................
Poziom rozszerzony .....................................................................................................
1.
Opis arkusza .....................................................................................................
2.
Dane dotyczące populacji zdających.................................................................
3.
Przebieg egzaminu ...........................................................................................
4.
Podstawowe dane statystyczne .......................................................................

I.

4
4
4
5
6
6

Strona 3 z 9

Egzamin maturalny – język kaszubski

Język kaszubski. Poziom rozszerzony
Opis arkusza egzaminu maturalnego
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.
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Dane dotyczące populacji zdających

TABELA 1.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM*

Liczba zdających

20
z liceów ogólnokształcących

20

z techników
ze szkół na wsi

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszu
standardowym

0
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
kobiety

0
11

mężczyźni
bez dysleksji rozwojowej

9
20

z dysleksją rozwojową

0

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów.

TABELA 2.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszach
dostosowanych

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

0

słabowidzący

0

niewidomi

0

słabosłyszący

0

niesłyszący
Ogółem

0
0
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Przebieg egzaminu
TABELA 3.

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

1

0

Liczba obserwatorów (§ 8 ust. 1)
Liczba
2
unieważnień

w przypadku:
art. 44zzv
pkt 1

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez zdającego

0

art. 44zzv
pkt 2

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

0

art. 44zzv
pkt 3

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

0

art. 44zzw
ust. 1

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

0

art. 44zzy
ust. 7

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

0

art. 44zzy
ust. 10

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty
odpowiedzi)

0

Liczba wglądów (art. 44zzz)
2

0

Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdających
TABELA 4.

W YNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*
Odchylenie
Średnia
standardowe
(%)
(%)

Liczba
zdających

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

32

16

98

73

43a

63

24

z liceów
ogólnokształcących

21

25

98

75

75

73

19

z techników

11

16

73

43

16a

45

20

Zdający

ogółem
w tym:

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

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).
1
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Poziom wykonania zadań
TABELA 5.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ
Wymagania szczegółowe

Poziom
wykonania
zadania
(%)

Nr
zad.

Wymagania ogólne

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 […].

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

10.

II. Rozumienie wypowiedzi
pisemnych o tematyce

2.4. Zdający odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia
[...] grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi

94

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy materiału III
etapu edukacyjnego, dopisano (G).

59
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11.

12.

związanej z życiem codziennym
i omawianą lekturą.

objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości.

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

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

W YKRES 2.

Poziom opanowania (%)
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Obszar wymagań ogólnych

Szczegółowe omówienie wyników i komentarz są zamieszczone w sprawozdaniu
ogólnopolskim, dostępnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl).
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