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SSpprraawwoozzddaanniiee  zz  eeggzzaammiinnuu  mmaattuurraallnneeggoo  zz  
pprrzzeeddmmiioottóóww  hhuummaanniissttyycczznnyycchh  

 
 

Przedmioty humanistyczne na egzaminie maturalnym od maja 2005 roku są zdawane 
jako obowiązkowe – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – albo dodatkowo 
wybrane – zdawane tylko na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym 
polega na rozwiązaniu zadań z arkusza I, a na poziomie rozszerzonym – z arkusza I i II. 
Poziom podstawowy egzaminu jest obowiązkowy dla wszystkich zdających. 

Wszyscy przystępujący do egzaminu obowiązkowo zdają język polski, a w szkołach z 
językiem nauczania mniejszości narodowych – język danej mniejszości. Wymienione języki 
ojczyste zdaje się w części ustnej i pisemnej.  

Na liście przedmiotów maturalnych, które można zdawać jako obowiązkowe znajdują się 
następujące: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o 
tańcu. Natomiast język łaciński i kultura antyczna, język starogrecki i kultura antyczna, język 
grupy etnicznej – kaszubski mogą być zdawane tylko jako dodatkowo wybrane, czyli na 
poziomie rozszerzonym. 

Po raz pierwszy na pisemny egzamin maturalny z wymienionych przedmiotów 
humanistycznych został przygotowany jednakowy dla wszystkich absolwentów zestaw 
arkuszy. Przygotowano ich 4 rodzaje: standardowy, dla osób niesłyszących, słabo widzących i 
niewidomych. 

Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym w maju 2005 roku 
przystąpiło 308151osób, czyli cała populacja, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym 
89175 – 29% ogółu zdających. Egzamin z języków mniejszości narodowych zdawało 399 
osób. Wybory pozostałych przedmiotów humanistycznych wyglądały następująco:  

• histora: wybrało 68160 osób – 22,1% całej populacji zdających: 57545 zdawało ten 
przedmiot jako obowiązkowy, a 10615 w jako dodatkowo wybrany; 

• wiedza o społeczeństwie: wybrało 56651 – 18,3% ogółu zdających egzamin 
maturalny. Jako przedmiot obowiązkowy zdawało – 31439 osób, a jako dodatkowo 
wybrany –25212; 

• historia sztuki: 3463 osoby, co stanowi 11,2% ogółu zdających. Jako przedmiot 
obowiązkowy zdawało – 2 127 osób, a jako dodatkowo wybrany –1336; 

• historia muzyki: 665 zdających – 0,2% populacji. Jako przedmiot obowiązkowy 
zdawało – 562 osóby, a jako dodatkowo wybrany –103; 

• wiedza o tańcu: 76 osób. Jako przedmiot obowiązkowy zdawało – 53 osoby, a jako 
dodatkowo wybrany –23; 

• język łaciński i kultura antyczna: 180 osób; 
• język starogrecki i kultura antyczna: 1 osoba; 
• język kaszubski: 15 osób wybrało egzamin pisemny. 

 
1. Egzamin ustny na maturze w maju 2005 roku 

 
Egzamin ustny był zdawany z języka polskiego, języka mniejszości narodowej. Mógł 

być też zdawany z języka kaszubskiego. Dla egzaminu ustnego z wymienionych przedmiotów 
nie określa się poziomu. Posiada on cechy egzaminu wewnętrznego, tzn. przeprowadzany jest 
w szkole i oceniany przez nauczycieli egzaminowanego abiturienta. 

Struktura egzaminu, procedury jego przeprowadzania oraz sprawdzane umiejętności są 
jednakowe dla wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów. 
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Zadania egzaminacyjne do ustnej części egzaminu redagowane są w szkole przez 
nauczycieli danego języka. Na początku roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, 
uczniowie wybierają tematy ze szkolnej listy i pracują nad nimi cały rok szkolny, 
przygotowując prezentację. 

Egzamin ten sprawdza umiejętności związane z samokształceniem: wyszukiwanie 
materiału, jego selekcji, formułowanie tez, hipotez badawczych, formułowanie argumentów, 
wyrażanie opinii, sporządzanie bibliografii, wygłaszanie prezentacji, uczestniczenie w 
rozmowie.  

Egzamin ustny składa się z dwóch części: z prezentacji i rozmowy związanej z tematem 
wygłoszonej prezentacji. Pierwsza część egzaminu trwa około 15 minut, druga około 10. 
Egzamin oceniany jest według kryteriów obowiązujących w całym kraju, które dotyczą 
sposobu realizacji tematu (zawartości merytorycznej), kompozycji wypowiedzi, rozmowy, 
języka (sprawność językowa zdającego jest oceniana na podstawie prezentacji i rozmowy). 
Kryteria te zostały opublikowane w informatorach maturalnych. Za egzamin ustny z języka 
polskiego zdający może otrzymać maksimum 20 punktów, a z języków mniejszości i z języka 
kaszubskiego 30 punktów.  

 
2. Egzamin pisemny z przedmiotów humanistycznych 

 
Egzamin pisemny jest egzaminem zewnętrznym, tzn. przeprowadzany jest w szkole, ale 

oceniany przez niezależnych od szkoły egzaminatorów wyszkolonych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne i wpisanych do ich ewidencji. Zadania egzaminacyjne tworzone są w 
systemie zewnętrznym, przez okręgowe i Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

 
Język polski, języki mniejszości narodowych 

 
Egzamin pisemny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych można 

zdawać na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. Na poziomie 
podstawowym sprawdzane są następujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu 
nieliterackiego, pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim. W arkuszu I 
(poziom podstawowy) zdający otrzymują tekst nieliteracki i test sprawdzający jego 
rozumienie oraz dwa tematy wypracowań. Każdy temat jest sformułowany do innego tekstu 
literackiego bądź jego fragmentu. Zdający wybierają jeden temat i piszą wypracowanie. 
Wymagania egzaminacyjne łączą w tym zadaniu maturalnym sprawdzanie umiejętności 
odbioru tekstu głównie na poziomie idei z umiejętnością tworzenia własnego tekstu. Teksty 
literackie, do których zostały sformułowane tematy, pochodzą z listy lektur opublikowanej w 
Informatorze maturalnym / od 2005 roku / język polski. 

Na poziomie rozszerzonym, czyli w arkuszu II, znajdują się również dwa tematy 
sformułowane do różnych tekstów literackich. Polecenia w temacie wymagają analizy i 
interpretacji tekstu, który może być uczniowi nieznany, czyli pochodzący spoza listy lektur 
opracowanej na poziom rozszerzony i zamieszczonej w informatorze maturalnym.  

Wymagania na poziomie rozszerzonym różnią się od podstawowych przede 
wszystkim koniecznością odczytania tekstu nie tylko w warstwie idei, ale także struktury i 
języka tekstu. 

Na obu poziomach oceniana jest zawartość merytoryczna wypracowania, jego 
kompozycja, styl, język (poprawność składniowa, fleksyjna, frazeologiczna, leksykalna, 
słowotwórcza) oraz zapis (ortografia i interpunkcja). Na obu poziomach zdający może też 
otrzymać punkty za szczególne walory pracy z języka polskiego.  
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Historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu  
 
Egzamin z tych przedmiotów zdaje się tylko w części pisemnej: z obowiązkowych – 

na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z dodatkowo wybranych - tylko na poziomie 
rozszerzonym. Struktura egzaminów z wymienionych przedmiotów, procedury ich 
przeprowadzania oraz sprawdzane umiejętności są jednakowe. 

W arkuszu I (poziom podstawowy) z każdego omawianego przedmiotu znajduje się 
test, składający się z zadań otwartych i zamkniętych, sprawdzający znajomość faktografii i 
terminologii charakterystycznej dla danej dziedziny wiedzy – obszar I standardów, jak 
również umiejętność stosowania faktografii i terminologii do wyjaśnienia procesów i zjawisk 
– obszar II standardów oraz umiejętność przedstawiania i oceniania wydarzeń, zjawisk, a 
także formułowania krótkiej, ale przejrzystej i logicznej wypowiedzi pisemnej – obszar III 
standardów wymagań egzaminacyjnych. Tę umiejętność w arkuszu I sprawdzają zadania 
otwarte. 

Zadania w części pierwszej arkusza II sprawdzają umiejętność analizy źródeł 
charakterystycznych dla przedmiotu. W historii i w wiedzy o społeczeństwie są to, np. źródła 
pisane, ikonograficzne, statystyczne; w historii sztuki – reprodukcje dzieł sztuki, np. 
malarskiej, rzeźbiarskiej, architektonicznej; a w historii muzyki – nagrania muzyki klasycznej 
czy partytury lub ich fragmenty. Zadania części drugiej arkusza na poziomie rozszerzonym 
wymagają od zdających napisania dłuższej wypowiedzi na zadany temat.  
 

Język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język 
kaszubski 

 
Przedmioty te można zdawać tylko jako dodatkowo wybrane, a więc tylko na 

poziomie rozszerzonym. Egzamin z języków antycznych ma formę tylko pisemną, a z języka 
kaszubskiego ustną i / lub pisemną. 

Egzamin ustny z języka kaszubskiego ma strukturę, procedury przeprowadzania oraz 
sprawdzane umiejętności takie same jak egzamin ustny z języka polskiego i mniejszości 
narodowych, natomiast pisemny jak egzamin z języków antycznych. 

Arkusz I z języka łacińskiego, greckiego, kaszubskiego zawiera zadania sprawdzające 
umiejętność pisania w języku polskim własnego tekstu o kulturze i literaturze antycznej, a w 
wypadku języka kaszubskiego o kulturze regionu. Zdający wybierali jeden z dwóch tematów, 
do których dołączone były źródła, np. teksty poetyckie, reprodukcje dzieł malarskich, 
rzeźbiarskich, architektonicznych. Wymagania egzaminacyjne, podobnie jak w językach 
ojczystych, łączą w tym zadaniu maturalnym sprawdzanie umiejętności odbioru tekstu 
z umiejętnością tworzenia własnego tekstu. 

Zadania w arkuszu II we wszystkich wskazanych przedmiotach sprawdzają wiedzę 
językową, rozumienie tekstu czytanego i umiejętność przekładu tekstu oryginalnego na język 
polski. 

 
W arkuszach egzaminacyjnych z każdego  omawianego przedmiotu sprawdzane są nie 

tylko umiejętności odbioru, analizy różnych tekstów kultury, ale też tworzenie własnego 
tekstu. Jednak zadanie sprawdzające umiejętność pisania dłuższej, spójnej wypowiedzi pełni 
w poszczególnych przedmiotach inne funkcje, np. w języku polskim i językach mniejszości 
służy do sprawdzenia kompetencji językowych i umiejętności związanych z odbiorem lub 
analizą tekstów literackich. W języku łacińskim i kulturze antycznej, w języku greckim 
i kaszubskim służy do sprawdzenia, między innymi, wiedzy o kulturze antycznej i kulturze 
regionu. W pozostałych przedmiotach sprawdzeniu umiejętności rozwiązywania problemu, 
wyrażania własnej opinii na określony temat, argumentowania. Dlatego w ocenie 
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uczniowskich wypracowań z języka polskiego i języków mniejszości dużą rolę odgrywa 
warstwa językowa, natomiast w pozostałych przedmiotach warstwa merytoryczna. 

 
 
W sprawozdaniach przedmiotowych wyniki egzaminów zostały przedstawione, 

między innymi na znormalizowanej skali staninowej. Taka normalizacja wyników może 
posłużyć do porównywania osiągnięć zdających w danym roku z różnych przedmiotów lub 
z kolejnych edycji egzaminu z danego przedmiotu. Dlatego też może być wykorzystana, 
między innymi, w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie. 

W celu przeprowadzenia normalizacji wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym 
z poszczególnych przedmiotów uporządkowano je rosnąco i podzielono na 9 przedziałów, 
zwanych staninami, grupujących – według stałych założeń skali staninowej – kolejne 4%, 
7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników. 

Warto zwrócić uwagę na to, że skala staninowa wyników procentowych nie we 
wszystkich przedmiotach jest ciągła. Jeśli maksymalna liczba punktów za rozwiązanie zadań 
z określonego arkusza wynosiła, np. 50 punktów, to podziałka na skali staninowej 
w przeliczeniu na wyniki procentowe jest parzysta i zmienia się co dwa punkty procentowe. 
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JJęęzzyykk  ppoollsskkii  
 
 
Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: część pierwsza ma 

formę ustną, część druga formę pisemną. Część ustna rozpoczęła się w całym kraju 
18 kwietnia, część pisemna odbyła się 5 maja 2005 roku. 

 
1. Populacja zdających 

 
Do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło w całej Polsce ogółem 

308151 zdających. Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym zdecydowało się zdawać 
89175, co stanowi 29 % wszystkich zdających. 

 
Tabela 1. Liczba zdających z uwzględnieniem OKE, województwa i typu szkoły 

Lp. OKE Województwo LO* LP** Razem 

pomorskie 12631 5035 17666 
1. Gdańsk 

kujawsko-pomorskie 12300 2899 15199 

2. Jaworzno śląskie 26761 8255 35016 

małopolskie 20742 5465 26207 

podkarpackie 14186 4474 18660 3. Kraków 

lubelskie 16732 4391 21123 

warmińsko-mazurskie 8799 2961 11760 
4. Łomża 

podlaskie 8172 2803 10975 

łódzkie 16610 3744 20354 
5. Łódź 

świętokrzyskie 8612 2690 11302 

lubuskie 5840 2167 8007 

wielkopolskie 19132 6297 25429 6. Poznań 

zachodniopomorskie 9908 2854 12762 

7. Warszawa mazowieckie 34683 7959 42642 

dolnośląskie 17149 6113 23262 
8. Wrocław 

opolskie 5611 2176 7787 

Razem 237868 70283 308151 

  * LO – liceum ogólnokształcące 

** LP – liceum profilowane 

 
Uwaga: w tabeli nie uwzględniono: olimpijczyków, także osób niesłyszących, niedowidzących, 
niewidomych. 
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Diagram 1. Liczba zdających (w procentach) z uwzględnieniem wielkości miejscowości  
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2. Egzamin ustny 
 
Egzamin ustny z języka polskiego był obowiązkowy dla wszystkich zdających. 

Zdawany był na jednym poziomie. Zdający prezentował temat, który wybrał ze szkolnej listy 
tematów przedstawionej mu na początku nauki w klasie maturalnej. Listę tę redagowali 
poloniści nauczający w danej szkole. W każdej szkole była tylko jedna lista wspólna dla 
wszystkich maturzystów z danej szkoły. Na liście miały znaleźć się tematy z historii 
literatury, języka oraz tematy wskazujące na związki literatury z innymi dziedzinami sztuk. 
Listę tę zatwierdzała właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna. 

 
Nad wybranym tematem przyszły maturzysta pracował kilka miesięcy. W tym czasie 

gromadził literaturę przedmiotową i podmiotową, analizował i selekcjonował zgromadzone 
materiały pod kątem ich przydatności do realizacji tematu, zredagował plan prezentacji. 
Uczeń miał możliwość przygotowania materiałów pomocniczych, np. plansz, fragmentów 
filmów, reprodukcji obrazów, zdjęć budowli architektonicznych itp. Jeśli wybrał temat 
badawczy, np. dotyczący języka gwarowego, mógł wykorzystać wykonane przez siebie 
nagrania lub fotografie. Tematy pozwalające przygotować materiały pomocnicze cieszyły się 
dużą popularnością. 

 
Egzamin składał się z dwóch części: prezentacji wybranego tematu i rozmowy 

z egzaminatorem. Prezentacja trwała około 15 minut, rozmowa około 10 minut. Należy 
podkreślić, że rozmowa z egzaminatorami miała być wymianą poglądów i opinii na 
przedstawiony temat, nie odpytywaniem  wiadomości  z zakresu wyznaczonego przez temat. 
Z uwagi na fakt, że ta część egzaminu ustnego była nowością, sprawiała kłopot zarówno 
zdającym, jaki i egzaminującym. 

 
Egzamin sprawdzał nie tylko umiejętności związane z samokształceniem, ale również 

umiejętność posługiwania się sprawną polszczyzną w sytuacji oficjalnej oraz umiejętność 
rozmawiania na wybrany przez ucznia temat. Sprawdzał ponadto umiejętność obrony 
własnego stanowiska w zakresie wyznaczonym przez temat. 

 
Egzamin był oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju. 
 
W ustnej części egzaminu ocenie podlegały: prezentacja tematu (zawartość 

merytoryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach związanych 
z prezentowanym zagadnieniem i sprawność językowa w obu częściach egzaminu. 
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W sumie za ustną część egzaminu zdający mógł uzyskać 20 punktów w następującym 
układzie: za prezentację tematu 8 pkt (6 za zawartość merytoryczną , 2 za kompozycję), czyli  
40% ogólnej punktacji; za rozmowę 4 pkt, czyli  20% ogólnej punktacji; za język (oceniany w 
obu częściach egzaminu) 8 pkt, czyli 40% ogólnej punktacji. Najwięcej punktów mógł uczeń 
uzyskać za język, bo to właśnie sprawdzenie sprawności i poprawności języka mówionego 
było celem głównym ustnego egzaminu. 

 
Aby otrzymać ocenę pozytywną, zdający musiał uzyskać minimum 30%, czyli 

6 punktów. 
 

Tabela 2. Średnie wyniki z egzaminu ustnego 

LO LP 
OKE województwo 

średnia liczba 
punktów 

średni wynik 
w % 

średnia liczba 
punktów średni wynik w %

pomorskie 15,33 76,6% 11,62 58,1% 
Gdańsk 

kujawsko-pomorskie 14,80 74,0% 12,01 60,1% 

Jaworzno śląskie 15,80 79,0% 12,22 61,1% 

małopolskie 15,48 77,4% 12,92 64,6% 

podkarpackie 16,60 83,0% 13,24 66,2% Kraków 

lubelskie 15,98 79,9% 13,10 65,5% 

warmińsko-mazurskie 15,10 75,5% 11,70 58,5% 
Łomża 

podlaskie 16,20 81,0% 13,00 65,0% 

łódzkie 15,10 75,5% 12,40 62,0% 
Łódź 

świętokrzyskie 15,80 79,0% 13,30 66,5% 

lubuskie 14,58 72,9% 11,88 59,4% 

wielkopolskie 14,88 74,4% 12,24 61,2% Poznań 

zachodnio-pomorskie 14,64 73,2% 11,74 58,7% 

Warszawa mazowieckie 14,56 72,8% 11,94 59,7% 

dolnośląskie 14,84 74,2% 11,24 56,2% 
Wrocław 

opolskie 16,02 80,1% 12,56 62,8% 

 
Różnice w średnich wynikach uzyskanych przez absolwentów liceów 

ogólnokształcących i profilowanych są znaczące i dochodzą w niektórych województwach 
do 18% punktów. 

Najlepsze średnie wyniki uzyskali abiturienci liceów ogólnokształcących  
z województwa podkarpackiego, podlaskiego i opolskiego, natomiast abiturienci z liceów 
profilowanych najlepsze średnie wyniki uzyskali w województwie świętokrzyskim, także  
w podkarpackim, lubuskim i podlaskim. 

Abiturienci z liceów ogólnokształcących uzyskali średnio 73% punktów, a z liceów 
profilowanych 61% punktów. 

 
Egzamin ustny z języka polskiego zdało ogółem 97% populacji: około 99% z liceów 

ogólnokształcących i około 93% z liceów profilowanych. 
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3. Egzamin pisemny 
 
Język polski jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich maturzystów. Egzamin 

zdawać można na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Decyzję o poziomie zdawanego 
egzaminu zdający podejmowali w dniu egzaminu, po ukończeniu części podstawowej.  

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 170 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
z arkusza I, natomiast egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 130 minut i polegał 
na rozwiązaniu wybranego zadania z arkusza II. Każdy maturzysta przystępujący 
do egzaminu na poziomie rozszerzonym miał obowiązek złożyć egzamin na poziomie 
podstawowym. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie na poziomie podstawowym 
co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. Dla poziomu rozszerzonego nie został 
określony próg zaliczenia. 
 
3.1. Arkusze egzaminacyjne 

 
Na egzamin maturalny w maju 2005 roku w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

przygotowane zostały dwa arkusze egzaminacyjne, w skład których weszły  zadania 
zredagowane w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Arkusz I dla poziomu 
podstawowego zawierał jedno zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia czytanego 
tekstu nieliterackiego i dwa zadania  (do wyboru) sprawdzające umiejętność tworzenia tekstu 
własnego i odbioru tekstu literackiego.  

Oba arkusze zredagowane były zgodnie z formułą opisaną w Informatorze 
maturalnym, zasadami ustalonymi  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 7 września 2004 r. oraz wymaganiami egzaminacyjnymi wskazanymi w standardach 
egzaminacyjnych. 

 
Arkusz I 

 
Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu wymagało przeczytania tekstu 

popularnonaukowego zaczerpniętego z czasopisma społeczno-politycznego oraz udzielenia 
odpowiedzi na 16 pytań sprawdzających jego rozumienie na poziomie znaczeń, związków 
między elementami znaczeń, funkcjonalności języka i stylu oraz komunikacji. 

Dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia własnego tekstu zawierały teksty 
literackie i zredagowane do nich dwa tematy do wyboru. Oba tematy sformułowane zostały 
do fragmentów tekstów z listy lektur zamieszczonych w Informatorze maturalnym. Teksty te 
pochodziły z utworów reprezentujących różne gatunki literackie: powieść i dramat 
romantyczny. 

Temat pierwszy – „Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka 
Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych 
fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.”– wymagał 
zanalizowania dwóch fragmentów z powieści Sienkiewicza na poziomie idei i potraktowania 
ich jako klucza do odczytania całego utworu z punktu widzenia problemu wskazanego w 
temacie. Wybrane fragmenty zawierały dwie sprzeczne opinie o społeczeństwie polskim XVII 
wieku; zadaniem ucznia było znalezienie potwierdzenia obu opinii w całej powieści i 
wysnucie wniosku z poczynionych spostrzeżeń analitycznych. 

Temat drugi – „Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę 
Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których 
pochodzą fragmenty.” – również wymagał przeanalizowania dwóch fragmentów, ale w tym 
wypadku pochodzących z innego gatunku literackiego – z dramatów romantycznych: 
Kordiana Juliusza Słowackiego i Nie-boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Zadanie 
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piszącego polegało na zinterpretowaniu fragmentów, scharakteryzowaniu bohaterów oraz 
porównaniu ich postaw. 

 
Arkusz II 

 
Zawierał teksty literackie i dwa tematy, do wyboru, zredagowane w odniesieniu 

do tych tekstów. Podstawą obu zadań były utwory literackie napisane w znanej uczniom 
konwencji i podejmujące problemy omawiane w toku nauki szkolnej, nie wszystkie teksty 
wywodziły się jednak ze szkolnej listy lektur. 

Temat pierwszy – „Analizując i interpretując wiersze Tadeusza Różewicza Ocalony 
i Józefa Barana Mam dwadzieścia pięć lat, porównaj poetyckie kreacje doświadczeń 
pokoleniowych i egzystencjalnych.” – wymagał od zdającego wykonania analizy 
i interpretacji porównawczej dwóch wierszy z drugiej połowy XX wieku. 

Temat drugi –  „Dokonaj analizy i interpretacji opowiadania Zabawa w klucz Idy Fink, 
zwracając uwagę na sposób podjęcia tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.”– 
wymagał natomiast od zdającego napisania analizy i interpretacji jednego tekstu 
prozatorskiego, opublikowanego w Polsce na początku XXI wieku.  

 
Kartoteka pierwszej części arkusza I 

 
Sprawdzanie rozumienia czytanego tekstu 

 
Tabela 3. Kartoteka zadania sprawdzającego rozumienie tekstu nieliterackiego 

ARKUSZ I – Poziom podstawowy 

zadanie sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem 

Sprawdzana czynność 
Zdający: Nr zadania Standard Zakres treści obszaru I 

Zdający: pkt 

odczytuje sens słów,  związków 
frazeologicznych, zdań... 4,5 II/17 wie o sensie dosłownym i 

intencjonalnym aktu mowy 1 

odczytuje sens akapitu 2, 6, 12, 13 II/17 wie o sensie dosłownym i 
intencjonalnym aktu mowy 4 

odczytuje sens kilku akapitów 7, 8, 11 II/17 wie o sensie dosłownym i 
intencjonalnym aktu mowy 4 

odczytuje sens całego tekstu 14 II/18 wie o sensie dosłownym i 
intencjonalnym aktu mowy 2 

rozpoznaje intencje nadawcy 3, 10 II/20 wie o sensie dosłownym i 
intencjonalnym aktu mowy 3 

rozpoznaje środki językowe 1 II/22 wie, czym się różni polszczyzna 
pisana od mówionej 1 

rozpoznaje związki między akapitami 9 II/19 
zna zasady kompozycji 
dłuższych wypowiedzi 
pisemnych 

1 

rozpoznaje funkcję (gatunek) tekstu; 16 II/23 zna cechy tekstu 
popularnonaukowego 1 

oddziela informacje od opinii 15 II/24 wie o sensie dosłownym i 
intencjonalnym aktu mowy 2 

odtwarza informacje zawarte wprost 
w tekście 2, 6, 11,13, II/24 wie o sensie dosłownym aktu 

mowy 5 

przetwarza informacje z tekstu 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 
15, 16 

II/24 
wie o sensie intencjonalnym 
aktu mowy, zna zasady 
przekształcania tekstu 

15 
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Kartoteka drugiej części arkusza I 
 
Sprawdzanie umiejętności tworzenia tekstu własnego na podstawie tekstu literackiego 

zamieszczonego w arkuszu 
 

Tabela 4. Kartoteka zadań sprawdzających umiejętność tworzenia tekstu własnego 

Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia tekstu własnego: Temat 1. 

Sprawdzana umiejętność 
Zdający: Nr kryterium Standard 

Punkty 
za całe 
zadanie

umiejscawia fragment utworu w całości 1a, 1b II 25 I 18 

interpretuje utwór na podstawie jego analizy 1c,1d III 13 I 18, 22 

charakteryzuje bohatera zbiorowego 2a,b,c,d,e, f,g,h, 
3a,b,c,d,e,f,g II 26 I 22 

rozpoznaje nadawcę i sposoby jego kreowania w 
utworze 2i, 2j, 3h II 26 I 22 

formułuje wnioski 4, 7 III 17 I 18, 32 

selekcjonuje materiał i dobiera argumenty 5, 6 III 12 I 18, 22 

przywołuje właściwe konteksty 7 (pełny 
wniosek) 

II 34 
III 16, I 18, 28 

25 

pisze dłuższy tekst, przestrzegając podstawowych 
zasad jego organizacji; dostosowuje formę do tematu 
wypowiedzi 

II III 11 I 32 5 

pisze stylem komunikatywnym, dostosowanym do 
formy wypowiedzi, z dbałością o estetykę III III 3 

III 21 I 13 5 

pisze językiem zgodnym z obowiązującą normą IV III 1,2 I 4 12 

pisze zgodnie z normą ortograficzną i interpunkcyjną V III 1 I 4 3 

Temat 2. 
rozpoznaje i przedstawia bohatera 1a; 3a II 26 I 18, 22 

charakteryzuje bohatera 1b,c,d,f,i,l, 
3c,e,f,g,j,h,k,l II 26 I 18, 22 

rozpoznaje relację :bohater  – świat zewnętrzny 1h, II 26 I 18, 22 

rozpoznaje typowy dla romantycznego bohatera 
wewnętrzny konflikt pragnienia i niemocy 1e,j,k,m,n,o,p II 26, 42 I 18,22 

określa rolę romantycznego bohatera 
w społeczeństwie 3b, 3d II 43 I 18 

przywołuje właściwe konteksty (kontekst 
macierzysty) 2; 4 II 34, 

III 16 I 18, 28 

podsumowuje obserwacje analityczne; formułuje i 
uzasadnia opinie 5 III 17, 18 I 18 

25 

pisze dłuższy tekst, przestrzegając podstawowych 
zasad jego organizacji; dostosowuje formę do tematu 
wypowiedzi 

II III 11 I 32 5 

pisze stylem komunikatywnym, dostosowanym do 
formy wypowiedzi, z dbałością o estetykę III III 3 

III 21 I 13 5 

pisze językiem zgodnym z obowiązującą normą IV III 1,2 I 4 12 

pisze zgodnie z normą ortograficzną i interpunkcyjną V III 1 I 4 3 
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Tabela 5. Kartoteka zadań sprawdzających umiejętność tworzenia tekstu własnego na poziomie 
rozszerzonym 

ARKUSZ II - Poziom rozszerzony 

Temat 1. 

Sprawdzana umiejętność 
Zdający: 

Nr 
kryterium Standard 

Punkty 
za całe 
zadanie 

określa bohatera literackiego, określa podmiot 
liryczny 1a,b,c,e,f,g II 26 I 5 

uzasadnia różnice w kreacji podmiotu lirycznego w 
obu wierszach 1d II 4 I 22 

rozpoznaje formy wypowiedzi 2a II 26 I 5, 
I 22 

rozpoznaje cechy kompozycji wierszy 2b,f II 27; II 40; I 5, I 22 

rozpoznaje cechy obrazowania 2c II 30, II 3, 
9,11, III 14 I 3 

rozpoznaje cechy stylu i języka 2d,g,i II 30, II 9 I 9 

rozpoznaje związki między tekstami 2e II 40, III 14 I 22, I 5 
interpretuje obraz świata 2h,3 III 13, I 22, I 14 
interpretuje treści egzystencjalne wierszy 4 III 13, I 22, I 14 

wykorzystuje konteksty 4c II 33, III 16
II 2, I 28, I 6 

funkcjonalnie posługuje się pojęciami z poetyki. 5 III 15 I 21 
formułuje wnioski 6 III 17 I 32 

22 

pisze tekst spójny, stosując właściwą dla 
interpretacji utworu  zasadę kompozycyjną, 
przestrzegając zasad jego organizacji; nadaje mu 
właściwy kształt graficzny. 

II III 11; III 1 I 32 3 

pisze stylem o cechach indywidualnych, 
komunikatywnym, żywym, dostosowanym do formy 
wypowiedzi. 

III III 3; III 21 
III 4 I 13 3 

pisze językiem zgodnym z obowiązującą normą. IV III 1,2 I 4 10 
pisze zgodnie z normą ortograficzną i 
interpunkcyjną V III 1 I 4 2 

Temat 2. 

określa gatunek literacki; 1a,b II 38 I 20 

określa temat i problematykę utworu; 1d II 25, I 22 

określa narrację i narratora; 1c II 26; I 21, 22 

analizuje konstrukcję czasu i określa jej funkcję 
(dostrzega wyznaczniki poetyki utworu i wyznaczniki 
jego struktury artystycznej) 

2 II 11; I 21, 22 

analizuje konstrukcję przestrzeni i określa jej funkcję 
(dostrzega wyznaczniki poetyki utworu i wyznaczniki 
jego struktury artystycznej); 
analizuje topos domu 

3 
II 25; 

II 11; II 3; 
II 1 

I 19, 20 

wskazuje bohaterów utworu i analizuje ich kreacje 
(rozpoznaje bohaterów i sposoby ich kreowania) 
interpretuje kreację bohaterów 

4 II 26 I 19, 
I 5 

22 
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wskazuje słowo - klucz i wykorzystuje je w odczytaniu 
sensu utworu 5 II 29 I 22 

rozpoznaje funkcję tekstu i wskazuje środki językowe 
służące tej funkcji; 
rozpoznaje w tekście językowe środki artystycznego 
wyrazu 

6 II 30 
II 9 

I 9, 10, 
I 5 

wskazuje konteksty utworu i wykorzystuje je 
w interpretacji 7 II 34; III 16 I 28 

podsumowuje obserwacje analityczne, formułuje 
wnioski interpretacyjne 8 III 17 I 22, I 31 

 

pisze tekst spójny, stosując właściwą dla interpretacji 
utworu  zasadę kompozycyjną, przestrzegając zasad 
jego organizacji; nadaje mu właściwy kształt 
graficzny. 

II III 11 I 32 3 

pisze stylem o cechach indywidualnych, 
komunikatywnym, jasnym i swobodnym , 
dostosowanym do tematu i formy wypowiedzi. 

III III 3, III 4; 
III 21 I 13 3 

pisze językiem zgodnym z obowiązującą normą IV III 1,2 I 4 10 

pisze zgodnie z normą ortograficzną i interpunkcyjną V III 1 I 4 2 

 
Za poprawne rozwiązanie zadań arkusza I zdający mógł otrzymać 70 punktów: 20 

punktów za część pierwszą, czyli test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu 
nieliterackiego i 50 punktów za część drugą – napisanie wypracowania. 

Za rozwiązanie zadania z arkusza II zdający mógł otrzymać maksimum 40 punktów. 
 
Aby zdać egzamin maturalny należało uzyskać minimum 21 punktów za rozwiązanie 

zadań z arkusza I.  
 

4. Wyniki egzaminu pisemnego 
 

Tabela 6. Ogólne zestawienie wyników 

Przystąpiło – liczba 
osób Zdało % Średnia % - PP Średnia % - PR Max pkt 

ogółem LO LP ogół LO LP ogół LO LP ogół LO LP PP* PR**

308151 237868 70283 96,2 98,3 89,2 54,3 58,6 45,3 44,7 45,8 34,0 70 40 

  * PP – poziom podstawowy  
** PR – poziom rozszerzony 
 

Tabela 7. Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny z języka polskiego 

Lp. Typ szkoły Zdali (%) 

1. Liceum ogólnokształcące 98,3 

2. Liceum profilowane 89,2 

3. ogółem 96,2 
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Tabela 8. Średnie wyniki z egzaminu w procentach z uwzględnieniem typu miejscowości  (patrz – diagram 
nr 1) 

Miejscowość Wieś Miasto do 20 tys. Miasto 20-100tys. Miasto powyżej 
100tys. 

Poziom PP PR PP PR PP PR PP PR 

Średni wynik 41,7 22,4 53 24 56 25,9 57,4 26,1 

 
Tabelaryczny zapis ilustruje korelację między liczbą mieszkańców i wynikami 

egzaminu: im większa pod względem liczby mieszkańców miejscowość, tym wyższe wyniki 
egzaminu. 
 
Tabela 9. Średnie wyniki egzaminu w poszczególnych województwach 

Arkusz I 
 poziom podstawowy 

Arkusz II 
poziom rozszerzony 

LO LP LO LP OKE Województwo 

średnia 
liczba 

punktów

średni 
wynik w 

% 

średnia 
liczba 

punktów

średni 
wynik w 

% 

średnia 
liczba 

punktów

średni 
wynik w 

% 

średnia 
liczba 

punktów 

średni 
wynik 
w % 

pomorskie 40,11 57,3% 30,08 43,0% 17,67 44,2% 12,77 31,9%
Gdańsk 

kujawsko - pomorskie 40,14 57,3% 31,50 45,0% 17,35 43,4% 13,51 33,8%

Jaworzno śląskie 43,47 62,1% 33,60 48,0% 20,24 50,6% 15,00 37,5%

małopolskie 43,54 62,2% 34,72 49,6% 19,00 47,5% 14,28 35,7%

podkarpackie 41,58 59,4% 31,43 44,9% 18,32 45,8% 14,20 35,5%Kraków 

lubelskie 41,37 59,1% 31,92 45,6% 18,52 46,3% 15,20 38,0%

warmińsko-mazurskie 42,00 60,0% 30,73 43,9% 19,64 49,1% 13,92 34,8%
Łomża 

podlaskie 42,56 60,8% 32,83 46,9% 22,12 55,3% 17,56 43,9%

łódzkie 40,67 58,1% 32,97 47,1% 18,20 45,5% 14,52 36,3%
Łódź 

świętokrzyskie 40,39 57,7% 31,08 44,4% 18,92 47,3% 15,32 38,3%

lubuskie 40,25 57,5% 30,73 43,9% 19,12 47,8% 14,00 35,0%

wielkopolskie 40,67 58,1% 32,06 45,8% 19,00 47,5% 14,56 36,4%Poznań 

zachodnio-pomorskie 39,62 56,6% 29,82 42,6% 18,04 45,1% 12,72 31,8%

Warszawa  mazowieckie 38,85 55,5% 29,82 42,6% 17,64 44,1% 12,80 32,0%

dolnośląskie 40,18 57,4% 29,61 42,3% 17,12 42,8% 13,16 32,9%
Wrocław 

opolskie 38,85 55,5% 29,40 42,0% 16,80 42,0% 11,16 27,9%

 
 
Absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych z województw: 

małopolskiego, śląskiego, podlaskiego otrzymali najwyższe średnie wyniki za rozwiązanie 
zadań z arkusza I. 

Absolwenci liceów ogólnokształcących we wszystkich województwach uzyskali na 
obu poziomach egzaminu wyższe wyniki niż absolwenci liceów profilowanych. 
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Rozkłady wyników z arkusza I (poziom podstawowy) 
 
 

Wykres 1. Rozkład wyników z arkusza I 
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Egzamin z pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym był umiarkowanie 

trudny.  
 

Wykres 2. Rozkład wyników z arkusza I z uwzględnieniem typu szkoły 
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Egzamin z języka polskiego był trudniejszy dla tych, którzy ukończyli liceum 

profilowane. 
Na wykresach rozkładów wyników egzaminu z poziomu podstawowego widoczne jest 

pewne zaburzenie rozkładu charakteryzujące się wypiętrzeniem na granicy pozytywnego 
wyniku. Zaburzenie to jest efektem życzliwości egzaminatorów wobec tych zdających, 
którym brakowało 1-2 punktów do uzyskania pozytywnego wyniku. 
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Wyniki z pierwszej części arkusza I 
 

Wykres 3. Rozkład wyników uzyskanych przez wszystkich zdających za rozwiązanie zadań w teście 
sprawdzającym rozumienie tekstu nieliterackiego 
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Wykres 4. Łatwości zadań w teście sprawdzającym rozumienie tekstu nieliterackiego 
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Tabela 10. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań w teście sprawdzającym rozumienie tekstu 
nieliterackiego 

Interpretacja Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba 
zadań/umiejętności

Bardzo trudne 0,00 – 0,19 brak 0 
Trudne 0,20 – 0,49 9 1 

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 5,10,12,16 4 
Łatwe 0,70 – 0,89 1,3,4,8,11,13,14,15 8 

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 2,6,7 3 
 
 

Tabela 11. Średnia punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań testu sprawdzającego rozumienie 
czytanego tekstu nieliterackiego 

Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Maks. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 

Średnia 0,82 0,94 0,87 0,88 0,69 0,94 1,95 0,85 0,5 1,4 0,79 0,65 0,8 1,42 1,42 0,68
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Test sprawdzający umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego okazał się 
dla zdających łatwy. Większość uczniów uzyskała prawie 75% punktów, czyli średnio  
15,57 pkt. 

 
Zestawiając wskaźniki łatwości zadań z opisem w kartotece, możemy stwierdzić, 

że uczniowie opanowali podstawowe umiejętności związane z rozumieniem czytanego tekstu: 
wyszukiwanie informacji i jej przetwarzanie.  

 
W teście sprawdzającym umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego 

przeważały zadania łatwe i umiarkowanie trudne. Najtrudniejsza do opanowania okazała się 
umiejętność rozpoznania związków logicznych między akapitami. Wskaźniki pokazują, 
że zadania sprawdzające rozumienie tekstu na poziomie struktury i sytuacji komunikacyjnej 
sprawiają zdającym więcej trudności niż rozumienie tekstu na poziomie znaczeń. 

 
Wykres 5. Rozkład wyników uzyskanych przez wszystkich za rozwiązanie zadań w teście sprawdzającym 
rozumienie tekstu nieliterackiego z uwzględnieniem liceów ogólnokształcących i profilowanych 
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Wykres 6. Rozwiązywalność zadań w teście sprawdzającym rozumienie czytanego tekstu 
z uwzględnieniem liceum ogólnokształcącego i profilowanego 
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Absolwenci liceów ogólnokształcących osiągnęli z testu wyższe wyniki niż 
absolwenci liceów profilowanych. Abiturienci z obu typów szkół szczególną trudność mieli 
z rozwiązaniem zadania 5, 9,. Zadania te dotyczyły odbioru tekstu w warstwie struktury 
i języka. Zadanie 5. sprawdzało rozumienie znaczeń związków wyrazowych. Zdający mieli 
zadanie odszukania antonimu do sformułowania „romantyczna fikcja. W zadaniu 9. chodziło 
o sformułowanie tezy, która miała swoje uzasadnienie w następnym akapicie.  

Dla zdających z liceów profilowanych umiarkowanie trudnymi zadaniami były 10. 12. 
14. W zadaniu 10. chodziło o odczytanie intencji nadawcy, czyli sformułowanie celu 
przywołania w tekście nazwiska Karola Linneusza; w zadaniu 12. – określenia na podstawie 
kontekstu akapitu przedmiotu badań psycholingwistyki; w zad 14. – zrozumienia całości 
tekstu. Do rozwiązania wymienionych zadań niezbędna jest umiejętność uogólniania 
i wnioskowania. 

 
Wyniki z drugiej części arkusza I 

 
Wykres 7. Rozkład wyników uzyskanych przez wszystkich zdających za wypracowanie na poziomie 
podstawowym 
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Tabela 12. Charakterystyka statystyczna arkusza I 

Wskaźnik 
statystyczny 

Wartość 
wskaźnika Interpretacja 

Średni wynik w 
procentach 54 

Średni wynik w punktach 38 

Statystyczny zdający uzyskał 54,3% punktów. Średnia przekraczająca 
połowę możliwych do uzyskania punktów świadczy o dobrym 
przygotowaniu uczniów do egzaminu oraz o właściwie wybranym 
arkuszu egzaminacyjnym 

Łatwość zestawu zadań 0,54 Egzamin był umiarkowanie trudny 

Najwyższy wynik 70 Najwyższy wynik uzyskało 159 osób 

Najniższy wynik 0 Najniższy wynik uzyskało 13 zdających 

Mediana 39 Środkowy uczeń rozkładu uporządkowanego malejąco uzyskał  39 pkt.
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Wykres 8. Rozkład wyników uzyskanych przez wszystkich zdających za wypracowanie na poziomie 
podstawowym z uwzględnieniem typu szkoły 
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Zwraca uwagę liczba zdających, zwłaszcza wśród absolwentów liceów profilowanych, 

którzy za wypracowanie nie otrzymali ani jednego punktu. Są to ci zdający, którzy napisali 
wypracowanie nie na temat, czyli nie uwzględnili tekstu literackiego zamieszczonego w 
arkuszu lub w ogóle nie podjęli próby napisania pracy. 

 
Rozkład wyników uzyskanych przez zdających jest bliski klasycznemu. Lekkie 

odchylenie w prawą stronę pokazuje, że tematy wypracowanie były dla uczniów liceów 
ogólnokształcących umiarkowanie trudne, natomiast dla uczniów liceów profilowanych – 
trudne.  

 
 

Rozkład wyników z arkusza II (poziom rozszerzony) 
 

Wykres 9. Rozkład wyników wszystkich zdających na poziomie rozszerzonym 
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Tabela 13. Charakterystyka statystyczna arkusza II 

Wskaźnik statystyczny Wartość Interpretacja 
Średni wynik w procentach 44 
Średni wynik w punktach 17,89 

Przeciętny uczeń uzyskał poniżej połowy punktów 
możliwych do uzyskania. Egzamin był trudny 

Najwyższy wynik 40 Najwyższy wynik uzyskało 166 uczniów 
Najniższy wynik 0 Najniższy wynik uzyskało 227 zdających  

Mediana 17 Środkowy uczeń uzyskiwał 17 punktów 
 
Rozkład wyników pokazuje, że egzamin na poziomie rozszerzonym był dość trudny. 

Przeciętny zdający uzyskiwał prawie 18 punktów.  
Jeśli założyć, że egzamin na poziomie rozszerzonym ma być jednocześnie egzaminem 

na wyższe uczelnie, to na pewno spełnia swoje zadania, ponieważ pozwala wybrać 
kandydatów, którzy najlepiej opanowali sprawdzane umiejętności. 

 
Analiza staninowa wyników 

 
W celu przeprowadzenia normalizacji wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym 

z języka polskiego uporządkowano je rosnąco i podzielono na 9 przedziałów, zwanych 
staninami, grupujących – według stałych założeń skali staninowej – kolejne 4%, 7%, 12%, 
17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników. Zależnie od stopnia trudności narzędzia 
egzaminacyjnego dla populacji badanych w kolejnych edycjach egzaminu zmieniać się będą 
wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych staninach. 

Dla każdego egzaminu i dla każdej edycji egzaminu z danego przedmiotu będą 
przygotowywane oddzielne tabele porządkujące wyniki na przyjętej skali.  
 
Tabela 14. Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego na skali „standardowej dziewiątki” 

Język polski Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
Średni wynik 54% 44% 

Stopień skali Opis stopnia skali Zakresy wyników Zakresy wyników 
1 najniższy od 0% do 29% od 0% do 13% 
2 bardzo niski od 30% do 34% od 14% do 23% 
3 niski od 35% do 43% od 24% do 30% 
4 niżej średniego od 44% do 51% od 31% do 38% 
5 średni od 52% do 59% od 39% do 48% 
6 wyżej średniego od 60% do 66% od 49% do 58% 
7 wysoki od 67% do 73% od 59% do 68% 
8 bardzo wysoki od 74% do 81% od 69% do 78% 
9 najwyższy od 82% do 100% od 79% do 100% 

 
W kolumnie zatytułowanej Poziom podstawowy / Zakresy wyników zostały ujęte 

wyniki wszystkich zdających język polski. Kolumna zatytułowana Poziom rozszerzony / 
Zakresy wyników  ukazuje wyniki tylko tych abiturientów, którzy poza poziomem 
podstawowym zdawali dodatkowo poziom rozszerzony. 

Wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych 
staninach są uzależnione od osiągnięć populacji zdających, więc mogą być różne w kolejnych 
edycjach egzaminu z tego samego przedmiotu i w egzaminach z różnych przedmiotów, np. 
jeżeli abiturient zdający język polski w maju 2005 r. uzyskał za rozwiązanie zadań z poziomu 
podstawowego 87% pkt, oznacza, że był to wynik elitarny, należący do 9 stanina, czyli 
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mieścił się wśród 4% wyników najwyższych. Jeżeli zdający uzyskał za rozwiązanie zadań 
z poziomu rozszerzonego 64% pkt, oznacza, że był to wynik wysoki, czyli mieszczący się 
w 7 staninie, ale ten sam wynik uzyskany na poziomie podstawowym mieścił się w 6 staninie, 
co oznacza, że ponad 33% badanej populacji otrzymało na poziomie podstawowym wyniki 
wyższe niż 64%. 

Zwróćmy uwagę na pierwszy stanin, czyli na 4% wyników najniższych na poziomie 
podstawowym: zakres wyników uzyskanych z języka polskiego w maju 2005 roku na tym 
poziomie wyrażony w procentach wynosi od 0% do 29%, a więc zdający, który otrzymał 29% 
punktów z poziomu podstawowego uzyskał wynik należący do najniższych – 1 stanin, 
natomiast 29 % punktów na poziomie rozszerzonym mieści się w aż 3 staninie. 

Gdybyśmy chcieli porównać wyniki uzyskane przez zdających w maju 2005 roku 
z różnych przedmiotów, okazałoby się, że zakresy wyników w poszczególnych staninach są 
różne, np.: jeżeli zdający matematykę na poziomie podstawowym uzyskał wynik 72% 
punktów, to zmieścił się on w staninie 6, czyli w siedemnastoprocentowej grupie wyników 
wyższych od średniego, ale ten sam wynik uzyskany przez zdającego język polski mieści się 
w staninie 7, czyli w dwunastoprocentowej grupie wyników wysokich. 

Znormalizowana skala staninowa może posłużyć do porównywania osiągnięć 
zdających w danym roku z różnych przedmiotów lub z kolejnych edycji egzaminu z danego 
przedmiotu. Dlatego też może być wykorzystana, między innymi, w procesie rekrutacji 
na wyższe uczelnie. 

 
 

5. Podsumowanie i wnioski 
 

1. Egzamin ustny okazał się dla zdających łatwy.  
2. Wysokie wyniki egzaminu ustnego skłoniły do refleksji nad samodzielnością pracy 

uczniów oraz zaowocowały zmianą punktacji w kryteriach oceniania egzaminu ustnego 
w takim kierunku, aby podnieść rangę rozmowy kosztem prezentacji tematu. Zmiana ta da 
szansę wnikliwszego ocenienia stopnia zrozumienia omawianych przez ucznia zagadnień 
oraz języka, jakim posługuje się zdający podczas rozmowy. W prezentacji uczeń może 
posługiwać się językiem wyuczonym na pamięć, natomiast w rozmowie zdający musi 
posługiwać się językiem żywym – polszczyzną mówioną. 

3. Egzamin pisemny z języka polskiego był dla wszystkich zdających umiarkowanie trudny. 
Zdecydowanie łatwiejszy był test sprawdzający umiejętność czytania tekstu 
nieliterackiego niż napisanie wypracowania. Z analiz wyników można wywnioskować, że 
ci uczniowie, którzy osiągnęli oceny bliskie progowi zaliczenia, słabo opanowali obie 
podstawowe umiejętności: czytanie ze zrozumieniem i pisanie własnego tekstu. 

4. Należy skorygować kryteria oceniania wypracowania na poziomie rozszerzonym. 
Ponieważ umiejętność komponowania wypowiedzi pisemnej oraz pisania sprawną 
i poprawną polszczyzna została już oceniona na poziomie podstawowym, należy więc 
zmniejszyć liczbę punktów za te płaszczyzny pracy i dodać je do oceny treści 
wypracowania. Takie rozwiązania zostały podjęte i zaproponowane w aneksie 
do informatora z języka polskiego. Zmodyfikowane kryteria oceniania pracy pisemnej na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym będą obowiązywały od 2006 roku. 
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JJęęzzyykkii  mmnniieejjsszzoośśccii  nnaarrooddoowwyycchh  
 
 
Koncepcja egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych i języka 

polskiego jest taka sama. Jest on również egzaminem obowiązkowym, który uczniowie szkół 
z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą zdawać dodatkowo, oprócz trzech 
obowiązkowych przedmiotów. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Na egzamin 
ustny uczeń przygotowuje prezentację w swoim języku ojczystym, wygłasza ją podczas 
egzaminu w ciągu około 15 minut i następnie przez około 10 minut odpowiada na pytania 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin ten sprawdza nie tylko umiejętności 
związane z przygotowaniem prezentacji, czyli wyszukiwania i selekcji materiału, doboru 
argumentów, sporządzania bibliografii i materiałów pomocniczych, ale również umiejętność 
posługiwania się językiem ojczystym w mowie. Egzamin jest przeprowadzany i oceniany 
w szkole. Aby go zdać, należało uzyskać minimum 30 % punktów. 

Egzamin pisemny uczniowie mogli zdawać na poziomie podstawowym, który jest 
obowiązkowy dla wszystkich zdających, lub rozszerzonym. Arkusz pierwszy należący 
do poziomu podstawowego zawiera test sprawdzający rozumienie tekstu napisanego w języku 
ojczystym, za który można było otrzymać maksymalnie 21 punktów, oraz dwa tematy 
sprawdzające umiejętność pisania własnego tekstu w związku z literaturą narodową, której 
wykaz został zamieszczony w informatorze maturalnym. Za napisanie wypracowania 
na poziomie podstawowym można było otrzymać maksymalnie 49 punktów. Ogółem 
za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza pierwszego można było otrzymać maksymalnie 
70 punktów. Schemat punktowania zadań sprawdzających umiejętność pisania na poziomie 
podstawowym jest następujący: za treści merytoryczne (rozwinięcie tematu) zdający mógł 
otrzymać maksymalnie 20 punktów, za język (składnia i fleksja; słownictwo, frazeologia, 
styl; ortografia i interpunkcja) i kompozycję 29 punktów. 

Zadania z drugiego arkusza sprawdzają umiejętności związane z analizą i interpretacją 
tekstu literackiego oraz pisania własnego tekstu, który może być dla ucznia nieznany. 
Za napisanie wypracowania na poziomie rozszerzonym można było otrzymać maksymalnie 
40 punktów: 22 za treści merytoryczne, czyli za rozwinięcie tematu; 18 za język 
i kompozycję. 

Egzamin pisemny jest egzaminem zewnętrznym, sprawdzanym przez egzaminatorów 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Próg zaliczenia egzaminu wyznacza zdobycie przez 
zdającego minimum 30% punktów z poziomu podstawowego. 

Sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych z języków mniejszości narodowych zostało 
zorganizowane centralnie, czyli grupa egzaminatorów zapisana w ewidencji Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Łomży sprawdziła prace uczniów wszystkich szkół z językiem 
nauczania mniejszości narodowych niezależnie, do jakiej OKE szkoła należy. 

 
1. Populacja zdających 

 
Do egzaminu z języków mniejszości mogli przystąpić tylko ci zdający, którzy 

ukończyli w kwietniu 2005 roku liceum ogólnokształcące lub liceum profilowane z językiem 
nauczania mniejszości narodowych. Mniejszość białoruska posiada takie szkoły 
w województwie podlaskim: w Hajnówce i Bielsku Podlaskim. Mniejszość litewska – 
w Puńsku również w województwie podlaskim. Szkoły mniejszości ukraińskiej znajdują się 
w czterech województwach: podkarpackim – w Przemyślu, dolnośląskim – w Legnicy, 
w zachodnio-pomorskim – w Białym Borze i warmińsko-mazurskim w Górowie Iławeckim. 
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Do egzaminu z języków mniejszości narodowych przystąpiło ogółem 399 osób, 
spośród których 69 przystąpiło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Wszyscy 
przystępujący do egzaminu otrzymali świadectwo dojrzałości. 

 
Tabela 1. Liczba zdających egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych 

Język mniejszości 
Liczba osób 

przystępujących 
do egzaminu 

Liczba osób 
przystępujących do 

egzaminu na 
poziomie 

rozszerzonym 

Liczba osób, 
które zdały 

egzamin 

Język białoruski 252 20 252 
Język litewski 40 11 40 

Język ukraiński 107 38 107 
Ogółem 399 69 399 

 
 

2. Arkusze egzaminacyjne 
 
Część pierwszą arkusza pierwszego przeznaczonego na egzamin z języków 

mniejszości narodowych stanowią testy sprawdzające umiejętność czytanego tekstu. 
We wszystkich językach mniejszości narodowych zostały one skonstruowane zgodnie z tymi 
samymi zasadami: tekst współczesny, do tysiąca słów; do tekstu dołączone zadania – od 12 
do 16. Zadania sprawdzają odbiór tekstu w różnych jego warstwach: struktury, treści, języka. 
Zadania we wszystkich testach sprawdzają te same czynności określone w obszarze II 
Standardów wymagań egzaminacyjnych z języków mniejszości narodowych, punkty od 12 
do 22. 

Część druga arkusza egzaminacyjnego we wszystkich językach mniejszości 
narodowych zawiera dwa tematy wypracowań. Zdający wybiera jeden temat i pisze 
wypracowanie. Każdy temat sformułowany został do tekstu literackiego zamieszczonego na 
liście tekstów obowiązkowych w informatorach maturalnych z języków mniejszości 
narodowych. Tematy na poziomie podstawowym łączą umiejętności związane z odbiorem 
tekstu literackiego (głównie na poziomie idei) z umiejętnością tworzenia własnego tekstu 
i posługiwania się poprawnym językiem ojczystym. 

 
 

2.1. Język białoruski 
 

Arkusz I – poziom podstawowy 
 
Test sprawdzający rozumienie tekstu napisanego w języku białoruskim został 

skonstruowany do tekstu, którego treść dotyczy rozwoju białoruskiej literatury na ziemiach 
polskich w latach 1958 – 1998. Zawierał 14 zadań: 6 wielokrotnego wyboru oraz 8 krótkiej 
odpowiedzi. 

 
W teście dominowały zadania sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji, 

za które zdający mogli otrzymać prawie połowę punktów możliwych do uzyskania 
za rozwiązanie wszystkich zadań testowych. 

 



Języki mniejszości narodowych – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 25

Tabela 2. Kartoteka arkusza I – rozumienie czytanego tekstu 

Sprawdzana czynność Numer zadania Numer  
standardów

Liczba 
punktów 

Typ 
zadania 

Odczytanie głównej myśl całego tekstu 1 II/14 1 WW 
Odczytanie informacji podanych wprost 2, 3, 5, 9, 12, 13 II/22 10 KO, WW 
Odczytanie znaczenia frazeologizmów 4 II/13 1 KO 
Odczytanie metaforycznych znaczeń wyrazów 6, 7 II/12 1 KO 
Porządkowanie i hierarchizowanie informacji 8, 10 II/22 2 WW 
Wyodrębnianie z tekstu argumentów i wniosków 11 II/16 3 KO 
Odczytanie znaczeń fragmentów tekstu 14 II/14 2 KO 

 
Drugą część arkuszy egzaminacyjnych stanowią dwa tematy wypracowań, spośród 

których zdający wybierał jeden temat i pisał wypracowanie.  
W arkuszu przeznaczonym na egzamin z języka białoruskiego temat pierwszy 

dotyczył interpretacji fragmentu poematu Jakuba Kołasa „Nowa ziemia”, a temat drugi 
interpretacji fragmentu powieści Wasila Bykowa „Obława”. Oba tematy wymagały 
scharakteryzowania bohatera, zinterpretowania motywów charakterystycznych dla tych dzieł, 
dostrzeżenia wartości narodowych i/lub uniwersalnych, wprowadzenia do interpretacji 
kontekstów, np. historycznego, społecznego, biograficznego. Zadania na poziomie 
podstawowym sprawdzają umiejętność odbioru tekstu literackiego głównie na poziomie idei. 

 
Тэма 1: Аб чым марыць Міхась? Аналізуючы дадзеныя ніжэй фрагменты паэмы 

Якуба Коласа Новая зямля, звярні ўвагу на сувязі роздумаў Міхала пра службу ў пана 
з ягонымі ўяўленнямі аб зямлі.  

 
Tabela 3. Kartoteka arkusza I – pisanie własnego tekstu – temat 1. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów

1. Określenie czasu i miejsca akcji powieści 1. I/12 
II/25 2 

2. Określenie problematyki utworu (interpretacja tytułu) 2. I/12 
II/25 1 

3. Charakteryzowanie postaci głównego bohatera 3., 5. II/24 7 
4. Określenie roli motywu powrotu 4. II/23 2 
5. Dostrzeżenie wartości uniwersalnych zawartych w utworze 6. II/43 2 

6. Wprowadzenie kontekstów interpretacyjnych, np. historycznego, 
macierzystego 7. III/11 2 

7. Formułowanie wniosków 8. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 9. (2a) III/1 9 

9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 10. (2b) III/1 

III/3 10 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie 
stosowanie znaków interpunkcyjnych 11. (2c) III/1 4 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny wobec 
tematu, spójny, logiczny. 12. (3) III/8 5 

 
 
 
 
 
 



Języki mniejszości narodowych – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 26

Тэма: 2: Хведар Роўба – ахвяра сталінскай калектывізацыі. На аснове 
ніжэйдадзеных фрагментаў аповесці В. Быкава Аблава прадстаў трагічны лёс Хведара 
Роўбы. Звярні ўвагу на яго прывязанасць да роднай зямлі, да пакінутай гаспадаркі, а  
таксама на яго адносін да савецкай улады. 
Tabela 4. Kartoteka arkusza I – pisanie własnego tekstu – temat 2. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów 

1. Zrozumienie problemu przedstawionego w tekście 1. II/23 2 
2. Charakteryzowanie postaci głównego bohatera 2. II/24 5 
3. Określenie roli motywu kupna ziemi 3. II/23 2 
4. Dostrzeżenie poetyzacji rozważań o ziemi 4. II/35 2 
5. Dostrzeżenie wartości uniwersalnych zawartych w utworze 5. II/43 2 

6. Wprowadzenie kontekstów interpretacyjnych, 
 np. społecznego, historycznego, biograficznego 6. III/11 3 

7. Formułowanie wniosków 7. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 8. (2a) III/1 9 

9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 9. (2b) III/1 

III/3 10 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie 
stosowanie znaków interpunkcyjnych 10. (2c) III/1 4 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 11. (3) III/8 5 

 
W modelu rozwinięcia tematu do obu zadań najwyżej punktowaną umiejętnością jest 

charakteryzowanie bohatera utworu, umiejętność typowa dla dydaktyki przedmiotu 
i doskonalona na wszystkich etapach kształcenia. 

 
Arkusz II – poziom rozszerzony 

 
Zadania w arkuszu II wymagają analizy i interpretacji tekstów z listy lektur 

przeznaczonej dla poziomu rozszerzonego. Zdający wybierali jeden temat spośród dwóch 
zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Tematy wymagały odbioru dzieła na poziomie 
idei, struktury i języka. Temat 1. – analizy i interpretacji wiersza Macieja Siadniowa 
„Modlitwa”. Temat 2. – analizy i interpretacji fragmentu dramatu Janki Kupały „Tutejsi”.  

Umiejętności sprawdzane zadaniami obrazują poniższe kartoteki. 
 
Тэма 1: Прааналізуй і правядзі інтэрпрэтацыю верша Масея Сяднёва  Малітва. 

Tabela 5. Kartoteka arkusza II – pisanie własnego tekstu – temat 1. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów 

1. Określenie typu liryki 1. II/36 1 
2. Zinterpretowanie tytułu utworu 2. II/25 2 
3. Określenie genezy utworu 3. II/33 2 
4. Określenie sytuacji komunikacyjnej 4. II/24, II/5 PR 2 
5. Określenie sytuacji lirycznej 5. II/12 PR 2 
6. Określenie nastroju wiersza 6. II/10 PR 3 

7. Wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych (politycznego, 
biograficznego) 7. II/32 2 

8. Dostrzeżenie funkcjonalności środków językowych w utworze 8. II/42, II/10 
PR 4 

7. Formułowanie wniosków 9. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 10. (2a) III/1 6 
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9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 11. (2b) III/1 

III/3 6 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie 
stosowanie znaków interpunkcyjnych 12. (2c) III/1 3 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 13. (3) III/8 3 

 
Тэма 2: Праблема канфармізму і самасвядомасці беларусаў у п’есе Янкі Купалы 

Тутэйшыя. У працы выкарыстай  погляды і выказванні Мікіты Зносака,  Янкі  
Здольніка, Усходняга і Заходняга вучонага – персанажаў твора Я. Купалы. Прадстаў 
і абгрунтуй таксама свае меркаванні адносна  актуальнасці гэтага пытання. 

 
Tabela 6. Kartoteka arkusza II – pisanie własnego tekstu – temat 2. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów

1. Określenie problematyki utworu 1. II/23/25 2 
2. Zinterpretowanie tytułu utworu 2. II/25/5 PR 2 
3. Określenie gatunku utworu 3. II/36/9 PR 2 
4. Dostrzeżenie sposobu kreowania bohaterów 4. II/24 6 

5. Dostrzeżenie funkcjonalności środków językowych w utworze 5. II/42, II/10 
PR 3 

6. Wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych 
(np. politycznego, biograficznego) 6. II/32 2 

7. Formułowanie wniosków 7. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 8. (2a) III/1 6 

9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 9. (2b) III/1 

III/3 6 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie 
stosowanie znaków interpunkcyjnych 10. (2c) III/1 3 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 11. (3) III/8 3 

 
 

2.2. Język litewski 
 

Arkusz I – poziom podstawowy 
 
Tekst, do którego został skonstruowany test sprawdzający rozumienie tekstu 

napisanego w języku litewskim, dotyczył problemów związanych z powstawaniem 
pierwszego słownika języka litewskiego. Autorzy zadań wybrali tekst napisany w formie 
wywiadu. Skonstruowali do niego 13 zadań: 4 wielokrotnego wyboru oraz 9 krótkiej 
odpowiedzi. 

 
Tematy wypracowań znajdujące się w arkuszu dotyczyły obowiązkowych tekstów 

literackich: temat 1. wymagał od ucznia uzasadnienia dydaktycznych wartości poematu 
„Metai” , a temat 2. wyjaśnienia istoty tragizmu bohaterki noweli pt. „Irkos tragedija”. Oba 
utwory należą do klasyki literatury litewskiej. 
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Tabela 7. Kartoteka testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu – arkusz I 

Poziom realizacji 
zadania 

Badana czynność  
Zdający potrafi: 

Nr 
standardu

Liczba 
pkt 

Nr 
kryterium 

odczytać sens akapitu, II/14 L L 
wskazywać przyczyny, II/22 2 2 
porządkować i hierarchizować informacje, II/22 2 3 
odtworzyć informacje sformułowane wprost, II/22 1 4 
odtworzyć informacje sformułowane wprost, II/22 2 5 
porządkować i hierarchizować informacje, II/22 2 6 
odtworzyć informacje sformułowane wprost, II/22 1 7 
odtworzyć informacje sformułowane wprost, II/22 2 8 
porządkować i hierarchizować informacje, II/22 1 9 
wyodrębnić argumenty i wnioski, II/16 2 10 
odczytać sens zdań, II/14 2 11 
nazwać funkcję tekstu, II/19 1 12 

Czytanie 
ze zrozumieniem 
tekstu 
publicystycznego 

rozpoznać cechy stylu tekstu. II/21 2 13 
 
 
1 tema: Aptark Kristijono Donelaičio didaktizmą remdamasis poemos Metai ištraukos 

analize ir atsižvelgdamas į visą kūrinį.  
 

Tabela 8. Kartoteka arkusza I – pisanie własnego tekstu – temat 1. 

Poziom realizacji 
zadania 

Badana czynność 
Zdający potrafi: 

Nr 
standardu

Liczba 
pkt. 

Nr 
kryterium 

interpretować utwór na podstawie jego analizy 
na poziomie treści, III/9 20 1/1-10 

określić tematykę fragmentu, II/23 2 1/1 
odnieść dzieło do biografii autora, III/10 1 1/2 
określić funkcję środków językowych w oddaniu 
nastroju wiersza, II/24 2 1/4 

rozpoznać podmiot liryczny i sposoby jego 
kreowania w utworze II/24 2 1/3 

interpretować wiersz na podstawie jego analizy 
wskazując wartości estetyczne i etyczne, 
odczytać treści ukryte, stosować podstawowe 
pojęcia z teorii literatury 

III/9 
II/42 
II/25 
III/10 

10 1/5-9 

rozpoznać środki językowe i określić ich funkcję 
w utworze, 

II/28, 
II/29 2 1/11 

formułować uogólnienia i wnioski, III/8 2 1/12 
formułować i uzasadniać własne opinie, III/13 2 1/13 

1.Realizacja tematu 

przywoływać właściwe konteksty. III/11 2 1/14 

2. Język 

a/ składnia i fleksja Posługiwać się poprawną i urozmaiconą składnią 
oraz fleksją, III/1 9 2a 

b/ słownictwo, 
frazeologia, styl 

posługiwać się bogatym i różnorodnym 
słownictwem, poprawną frazeologią oraz 
swobodnym i żywym stylem, 

III/1 
III/3 10 2b 

c/ ortografia, 
interpunkcja 

pisać poprawnie pod względem ortograficznym, 
poprawnie stosować znaki interpunkcyjne. III/1 4 2c 

3/ Kompozycja Skomponować tekst funkcjonalny wobec tematu, 
spójny, logiczny. III/1 5 3 



Języki mniejszości narodowych – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 29

2 tema: Apibūdink vaiko vidinių išgyvenimų pasaulį remdamasis Šatrijos Raganos 
novelės Irkos tragedija ištraukos analize. 

 
Tabela 9. Kartoteka arkusza I – pisanie własnego tekstu – temat 2. 

Poziom realizacji 
zadania 

Badana czynność 
Zdający potrafi: 

Nr 
standardu 

Liczba 
pkt 

Nr 
kryterium 

interpretować utwór na podstawie jego 
analizy na poziomie treści, III/9 23 1/1-10 

rozpoznać problematykę fragmentu, II/23 1 1/1 

rozpoznać bohaterkę i sposób jej kreowania 
w utworze, II/24, 18 

1/2, 1/3, 
1/4,1/5,1/6,1/7, 
1/8, 1/9, 1/10, 

1/11, 1/12 
wskazać tragizm i określić jego przyczynę 
w przeżyciach dziecka, II/42 2 1/13 

formułować uogólnienia i wnioski, III/8 2 1/14 

wyrażać własną opinię, swoje stanowisko, III/13 2 1/15 

1. Realizacja tematu 

stosować konteksty, przywoływać właściwe 
dla utworu. 

II/32 
III/11, 2 1/16 

2. Język 

a/ składnia i fleksja Posługiwać się poprawną i urozmaiconą 
składnią oraz fleksją, III/1 9 2a 

b/słownictwo, 
frazeologia, styl 

posługiwać się bogatym i różnorodnym 
słownictwem, poprawną frazeologią oraz 
swobodnym i żywym stylem, 

III/1 
III/3 10 2b 

c/ortografia, 
interpunkcja 

pisać poprawnie pod względem 
ortograficznym, poprawnie stosować znaki 
interpunkcyjne. 

III/1 4 2c 

3. Kompozycja Skomponować tekst funkcjonalny wobec 
tematu, spójny, logiczny. III/1 5 3 

 
 

Arkusz II – poziom rozszerzony 
 
Temat 1. to analiza i interpretacja fragmentów dwóch utworów prozatorskich o 

tematyce obozowej. Polecenie dotyczyło porównania tekstów pod względem problematyki, 
języka i motywów występujących w utworach. Temat 2. został sformułowany również do  
fragmentu prozy - powieści obyczajowej i wymagał stworzenia portretu psychologicznego 
głównego bohatera oraz uwzględnienia sposobu kreowania bohatera, czyli funkcjonalności 
środków językowych zastosowanych przez autora. 

 
1 tema: „Senojo kaimo” žmonės. Aptark remdamasis Vinco Krevės apsakymų 

Skerdžius ir Raganius ištraukų analize ir interpretacija. Darbe atkreipk dėmesį į kūrinių kalbą, 
veikėjus ir motyvus. 
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Tabela 10. Kartoteka arkusza II – pisanie własnego tekstu – temat 1. 

 
 
 
 
 
 

Poziom realizacji 
zadania 

Badana czynność 
Zdający potrafi: 

Nr 
standardu

Liczba 
pkt 

Nr 
kryterium 

interpretować utwór na podstawie jego analizy 
na poziomie idei, III/9, III/2 20 1/1-11 

rozpoznać temat fragmentów i określić jego 
funkcję, 

II/23, 
II/3 2 1/1 

wskazać i zaprezentować bohaterów, II/24, 2 1/2 

wskazać sposoby kreacji bohaterów w utworze,
rozpoznać przeżycia bohatera i określić ich 
funkcję, 
wskazać motyw „starej wsi” i określić jego 
funkcje, 

II/23, II/3, 
II/4, 12 1/3-8 

odnieść utwory do filozofii autora, III/11 2 1/11 

odczytać znaki tradycji chrześcijańskiej, II/7 2 1/9 

formułować uogólnienia i wnioski, II/13 2 1/10 

prezentować własne przeżycia wynikające z 
kontaktów ze sztuką, III/15 2 1/12 

prezentować własne stanowisko, sądy, oceniać 
według określonych kryteriów, 

II/13, 
III/4 2 1/13 

1. Realizacja tematu 

wykorzystywać właściwe konteksty w 
interpretacji. 

II/32 
III/11 2 1/14 

2. Język 

a/ składnia i fleksja Posługiwać się poprawną i urozmaiconą 
składnią oraz fleksją, III/1 6 2a 

b/ słownictwo, 
frazeologia, styl 

posługiwać się bogatym i różnorodnym 
słownictwem, poprawną frazeologią oraz 
swobodnym i żywym stylem, 

III/1 
III/3 6 2b 

c/ ortografia, 
interpunkcja 

pisać poprawnie pod względem 
ortograficznym, poprawnie stosować znaki 
interpunkcyjne. 

III/1 3 2c 

3. Kompozycja Skomponować tekst funkcjonalny wobec 
tematu, spójny, logiczny. III/1 3 3 
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2 tema: Remdamasis Vinco Mykolaičio – Putino romano Altorių šešėly ištraukos 
analize aptark pagrindinio veikėjo psichologinį portretą ir jo vaizdavimo būdą. 

 
Tabela 11. Kartoteka arkusza II – pisanie własnego tekstu – temat 2. 

Poziom realizacji 
zadania 

Badana czynność 
Zdający potrafi: 

Nr 
standardu

Liczba 
pkt. 

4Nr 
kryterium 

interpretować utwór na podstawie jego analizy 
na poziomie idei, III/9, III/2 22 1/1-12 

rozpoznać temat i określić jego funkcję, II/23, 
II/3 2 1/1 

rozpoznać cechy gatunkowe utworu II/36 2 1/1 

wskazać i zaprezentować bohatera II/24, 2 1/2 

wskazać sposoby kreacji bohatera w utworze, 
rozpoznać przeżycia bohatera i określić ich 
funkcję, 
dostrzec związki między poszczególnymi 
warstwami utworu, 

II/23, II/3, 
II/5 16 1/3-11 

formułować uogólnienia i wnioski, III/8 2 1/12 

prezentować własne stanowisko, sądy, 
przeżycia, III/15 2 1/16 

interpretować, oceniać według przyjętych przez 
siebie kryteriów, III/4 4 1/14-15 

1. Realizacja tematu 

wykorzystywać właściwe konteksty w 
interpretacji. 

II/32 
III/11 2 1/13 

2. Język 

a/ składnia i fleksja Posługiwać się poprawną i urozmaiconą 
składnią oraz fleksją, III/1 6 2a 

b/słownictwo, 
frazeologia, styl 

posługiwać się bogatym i różnorodnym 
słownictwem, poprawną frazeologią oraz 
swobodnym i żywym stylem, 

III/1, 
III/3 6 2b 

c/ ortografia, 
interpunkcja 

pisać poprawnie pod względem 
ortograficznym, poprawnie stosować znaki 
interpunkcyjne. 

III/1 3 2c 

3. Kompozycja Skomponować tekst funkcjonalny wobec 
tematu, spójny, logiczny. III/1 3 3 
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2.3. Język ukraiński 
 

Arkusz I – poziom podstawowy 
 
W arkuszu I przygotowanym do egzaminu z języka ukraińskiego umiejętność czytania 

ze zrozumieniem była sprawdzana  poprzez test skonstruowany do tekstu „Młode muzy”. 
I choć dotyczy on pokolenia poetów przełomu wieku XIX i XX, to powstał współcześnie. 
Do tego tekstu skonstruowano 13 zadań: 4 wielokrotnego wyboru oraz 9 krótkiej odpowiedzi. 
Z kartoteki wynika, że schemat punktowania faworyzował dwie płaszczyzny tekstu: 
płaszczyznę treści i języka, a nie docenił pytań dotyczących struktury tekstu, z którą związane 
były tylko dwa zadania za 3 punkty. 

Szczegóły związane z konstrukcją testu ukazuje kartoteka zadania. 
 

Tabela 12. Kartoteka arkusza I – rozumienie czytanego tekstu 

Sprawdzana czynność Numer 
zadania 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów 

Typ 
zadania 

Odczytywanie synonimicznych znaczeń wyrazów 1 II/14 2 KO 
Odczytywanie metaforycznych znaczeń wyrazów 2 II/12 1 WW 
Odczytywanie znaczeń fragmentów tekstu 3, 11,12 II/14 5 KO,WW 
Odczytywanie informacji podanych wprost 4,5,6,8 II/22 4 KO, WW 
Odczytywanie znaczenia frazeologizmów 7 II/13 3 KO 
Porządkowanie (rozróżnianie przyczyn i skutków) 
i hierarchizowanie informacji 9, 10 II/22 3 KO 

Odczytywanie głównej myśli całego tekstu 13 II/15 3 KO 
 
Drugą część arkuszy egzaminacyjnych stanowią dwa tematy wypracowań, spośród 

których zdający wybierał jeden temat i pisał wypracowanie. Pierwszy temat wymagał 
porównawczego zinterpretowania dwóch wierszy Wasyla Simonienki o tematyce 
patriotycznej. Piszący mieli za zadanie porównać bogactwo uczuć patriotycznych bohaterów 
lirycznych wskazanych utworów. Drugi temat dotyczył fragmentu powieści modernistycznej. 
Piszący mieli za zadanie odkrycie relacji między przyrodą a mieszkańcami karpackiej krainy. 
Oba zadania wymagały odbioru tekstów przede wszystkim na płaszczyźnie idei, o czym 
świadczą kartoteki zadań i schemat punktowania.   

 
Тема 1: Проаналізуй поезії Задивляюсь у твої зіниці… та Де зараз ви, кати мого 

народу?.. Василя Симоненка, розкриваючи багатогранність почуттів ліричного героя до 
своєї Батьківщини. 

 
Tabela 13. Kartoteka arkusza I – tworzenie własnego tekstu – temat 1. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów

1. Określenie genezy utworów (wprowadzenie kontekstu 
biograficznego i społecznego) 1.  

II/32 2 

2. Charakteryzowanie kreacji  bohatera lirycznego w 
wierszu: Задивляюсь у твої зіниці… 2. II/24 7 

3. Charakteryzowanie kreacji  bohatera lirycznego w 
wierszu: Де зараз ви, кати мого народу?.. 3. II/24 6 

4. Określenie cech gatunkowych utworów 4. II/36 1 
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5. Formułowanie wniosków 8. III/8 4 

6. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 9. (2a) III/1 9 

7. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 10. (2b) III/1 

III/3 10 

8. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, 
poprawnie stosowanie znaków interpunkcyjnych 11. (2c) III/1 4 

9. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 12. (3) III/8 5 

 
Тема 2: На основі наведеного фрагменту, докажи, що повість Михайла 

Коцюбинського Тіні забутих предків – це гімн природі Карпат, чистоті людських 
взаємин і почуттів. 

 
Tabela 14. Kartoteka arkusza  I – tworzenie własnego tekstu – temat 2. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów

1. Zrozumienie problemu przedstawionego w tekście 1. I/12 
II/25 2 

2. Dostrzeżenie poetyzacji opisów przyrody 2. II/28 1 

3. Określenie rodzajów emocjonalnych więzi między 
międzyludzkich opisanych w  utworze 3. II/24 3 

4. Określenie przeżyć wewnętrznych bohaterów 4. II/24 3 

5. Określenie roli przyrody w życiu bohaterów 5. II/24 4 

6. Określenie roli tła obyczajowego w utworze 6. II/23 2 

7. Formułowanie wniosków 7. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 8. (2a) III/1 9 

9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 9. (2b) III/1 

III/3 10 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, 
poprawnie stosowanie znaków interpunkcyjnych 10. (2c) III/1 4 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 11. (3) III/8 5 
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Arkusz II – poziom rozszerzony 
 
W pierwszym temacie znajdujemy polecenie porównawczego przeanalizowania 

fragmentu powieści Iwana Franka i wiersza Tarasa Szewczenki. Motywem łączącym te teksty 
jest wizja przyszłości Ukrainy. Temat drugi wymagał analizy czterech wierszy różnych 
poetów  z różnych epok. Piszący mieli za zadanie porównać sposób ukazania uczuć 
patriotycznych w tych utworach, czyli zwrócić uwagę na funkcję słowa poetyckiego. 

 
Тема 1: Описуючи бачення майбутнього на основі віщувань Захара Беркута 

з однойменної повісті Івана Франка та пророкування з вірша Ісаія. Глава 35 Тараса 
Шевченка, порівняй ці візії майбутнього України. 

 
Tabela 15. Kartoteka arkusza II– pisanie własnego tekstu –temat 1. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów

1. Określenie genezy utworów (wprowadzenie kontekstu 
historycznego, biograficznego, społecznego) 1. II/32 3 

2. Dostrzeżenie cech gatunkowych utworów 2. II/36 
II/12R 2 

3. Charakteryzowanie głównego bohatera utworu – Zachara 
Berkuta 3. II/24 2 

4. Charakteryzowanie wizji Zachara Berkuta 4. II/24 6 

5. Charakteryzowanie wizji bohatera lirycznego w wierszu 
Ісаія. Глава 35 5. II/24 3 

6. 
Określenie sposobu przedstawienia wizji bohatera w 
wierszu Ісаія. Глава 35 (scharakteryzowanie użytych 
środków językowych) 

6. II/10R 2 

7. Formułowanie wniosków 7. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 8. (2a) III/1 6 

9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 9. (2b) III/1 

III/3 6 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, 
poprawnie stosowanie znaków interpunkcyjnych 10. (2c) III/1 3 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 11. (3) III/8 3 

 
Тема 2: Аналізуючи поезії Володимира Сосюри, Миколи Вороного та Дмитра 

Павличка, розкрий почуття та переживання ліричних героїв за долю України. Зверни 
увагу на функції слова в аналізованих текстах. 

 
Tabela 16. Kartoteka arkusza II– pisanie własnego tekstu –temat 2. 

l.p. Sprawdzana czynność Numer 
kryterium 

Numer  
standardów 

Liczba 
punktów

1. Określenie genezy utworów w odniesieniu do kontekstu 
biograficznego i społeczno-politycznego 1. II/32 1 

2. Scharakteryzowanie przeżyć patriotycznych bohaterów 
lirycznych wskazanych wierszy 2. II/24 8 

3. Określenie typu liryki i wskazanie typowych cech 
gatunkowych 3. II/36 

II/11R 2 

4. Określenie roli środków artystycznego wyrazu w 
opisywaniu uczuć we wskazanych utworach 4. II/10R 3 
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5. Określenie funkcji poetyckiego słowa w utworach 5. II/12R 
II/5R 4 

7. Formułowanie wniosków 6. III/8 4 

8. Posługiwanie się poprawną i urozmaiconą składnią oraz 
poprawną fleksją 7. (2a) III/1 6 

9. Posługiwanie się bogatym i różnorodnym słownictwem, 
poprawną frazeologią, komunikatywnym stylem 8. (2b) III/1 

III/3 6 

10. Pisanie poprawnie pod względem ortograficznym, 
poprawnie stosowanie znaków interpunkcyjnych 9. (2c) III/1 3 

11. Komponowanie własnego tekstu w sposób funkcjonalny 
wobec tematu, spójny, logiczny. 10. (3) III/8 3 

 
 

3. Wyniki 
 
Wszyscy przystępujący do egzaminu z języków mniejszości narodowych zdali ten 

egzamin. 
 

3.1. Język białoruski 
 

Wykres 1. Rozkład wyników – język białoruski – poziom podstawowy 
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Tabela 17. Charakterystyka statystyczna arkusza I i II 

Wartość 
statystyczna Wskaźnik 

statystyczny Opis wskaźnika statystycznego 
PP* PR** 

średni wynik w 
procentach 

suma punktów uzyskanych przez zdających podzielona 
przez liczbę zdających 78 65 

średni wynik w punktach  54 26 

łatwość suma punktów uzyskanych przez ogół zdających 
podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania 0,78 0,65 

mediana liczba punktów, którą uzyskał środkowy uczeń w 
rozkładzie uporządkowanym malejąco 55 25,5 

najwyższy wynik  70 36 

najniższy wynik  28 20 

odchylenie standardowe miara rozproszenia wyników w odniesieniu do średniej 8,77 3,49 
  *PP – poziom podstawowy 
**PR – poziom rozszerzony 

 
Wykres 2. Łatwość zadań w arkuszu I 
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Na osi „y” został oznaczony wskaźnik łatwości zadań, na osi „x” zamieszczono 

numery zadań: od z_1 do z_14 są to numery zadań testu czytania ze zrozumieniem; od nr 15 - 
oznaczenia zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia własnego tekstu: z_15_R – 
rozwinięcie tematu, z_15_J_i1 – składnia i fleksja, z_15_J_i2 – słownictwo, frazeologia, styl, 
z_15_J_i3 – ortografia, interpunkcja, z_15_K – kompozycja. Należy wyjaśnić, 
że poszczególne kryteria oceny wypracowania traktujemy w analizie wskaźników jako 
zadania.  

 
Zadanie 6. i 7. z testu sprawdzającego rozumienie tekstu nieliterackiego sprawiło 

uczniom najwięcej kłopotu: zadania te dotyczyły języka tekstu. Można też uznać, 
że uczniowie opanowali umiejętności związane z tworzeniem własnego tekstu w języku 
białoruskim: bardzo dobrze poradzili sobie z interpretacją tekstu literackiego, z kompozycją 
pracy i wykazali się sprawnością językową. 



Języki mniejszości narodowych – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 37

Tabela 18. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z arkusza I 

Interpretacja 
wskaźnika łatwości Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0,00 – 0,19 0  

Trudne 0,20 – 0,49 0  

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 6, 7, 15_J_i3 3 

Łatwe 0,70 – 0,89 4, 9,11,14, 15_R, 15_J_i1, 15_J_i2, 
15_K 8 

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 1,2,3,5,8,10,12,13 8 

 
Arkusz I okazał się dla zdających łatwy. Większość zadań mieści się w przedziale 

łatwych i bardzo łatwych. Dość trudne czynności to: odczytywanie znaczeń metaforycznych 
wyrazów użytych w tekście Barszczewskiego oraz stosowanie zasad ortografii i interpunkcji 
w wypracowaniu. 

 
Wykres 3. Łatwość zadań w arkuszu II 
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zadania 

 
Zadanie 16. w arkuszu II i zadanie 15. w arkuszu I to rozwinięcie tematu. Wskaźnik 

łatwości tych zadań jest jednak różny. Piszący wypracowanie na poziomie podstawowym 
radzili sobie z rozwinięciem tematu bardzo dobrze – wskaźnik łatwości zadania 15. wynosi 
około 0,75, czyli zadanie zalicza się do łatwych. Natomiast wskaźnik łatwości dla rozwinięcia 
tematu na poziomie rozszerzonym wynosi 0,50, czyli zadanie okazało się trudne. Tym, co 
przede wszystkim różni wymagania na poziomie rozszerzonym od podstawowych, to 
funkcjonalna analiza języka utworu i jego struktury (gatunku), a więc umiejętności z zakresu 
poetyki i historii literatury. Najprawdopodobniej to one są słabą stroną analiz utworów 
literackich na poziomie rozszerzonym.  

Zdający bardzo dobrze opanowali umiejętności językowe – wskaźnik łatwości jest 
wyższy niż 0,70. Prawie wszyscy zdający otrzymali maksymalną liczbę punktów 
za kompozycję wypracowania. 

 
Wykres 4. pozwala porównać wskaźniki łatwości poszczególnych zadań z arkusza I i 

II, czyli testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu, umiejętności pisania na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 
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Wykres 4. Łatwość umiejętności sprawdzanych w arkuszu I i II 
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3.2. Język litewski 

 
Tabela 19. Charakterystyka statystyczna arkusza I i II 

Wartość 
Wielkość statystyczna Opis wskaźnika statystycznego 

PP PR 

średni wynik w procentach suma punktów uzyskanych przez zdających 
podzielona przez liczbę zdających 78 95 

średni wynik w punktach  55 38 

łatwość 
suma punktów uzyskanych przez ogół zdających 
podzielona przez liczbę punktów możliwą do 
uzyskania 

0,78 0,95 

mediana liczba punktów, którą uzyskał środkowy uczeń w 
rozkładzie uporządkowanym malejąco 58 38 

najniższy wynik  70 40 
najwyższy wynik  35 36 

odchylenie standardowe miara rozproszenia wyników w odniesieniu do 
średniej 10,66 1,89 

 
Wykres 5. Łatwość zadań w arkuszu I 
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Na osi „y” został oznaczony wskaźnik łatwości zadań, na osi „x” zamieszczono 
numery zadań: od z_1 do z_13 są to numery zadań testu czytania ze zrozumieniem; od nr 14 
są to oznaczenia odnoszące się do kryteriów zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia 
własnego tekstu: z_14_R – rozwinięcie tematu, z_14_J_i1 – składnia i fleksja, z_14_J_i2 – 
słownictwo, frazeologia, styl, z_14_J_i3 – ortografia, interpunkcja, z_14_K – kompozycja. 
Należy wyjaśnić, że poszczególne kryteria oceny wypracowania traktujemy w analizie 
wskaźników jako zadania.  

 
Najtrudniejsze dla zdających zadania z testu sprawdzającego rozumienie czytanego 

tekstu dotyczyły uogólniania i hierarchizowania informacji – zadania 1, 3, 6. 
Można też uznać, że uczniowie opanowali umiejętności związane z tworzeniem 

własnego tekstu w języku litewskim; bardzo dobrze poradzili sobie z interpretacją tekstu 
literackiego, z kompozycją pracy i wykazali się sprawnością językową. Wskaźnik łatwości 
jest wyższy niż 0,70. Prawie wszyscy zdający otrzymali maksymalną liczbę punktów za 
rozwinięcie tematu, czyli za odbiór tekstu literackiego na poziomie idei. 

 
Tabela 20. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z arkusza I 

Intrpretacja 
wskaźnika łatwości Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0,00 – 0,19 0  
Trudne 0,20 – 0,49 1, 3, 6 3 

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 2, 10, 11, 12, 13 5 
Łatwe 0,70 – 0,89 5, 8, 14_J_i1, 14_J_i2, 14_J_i3, 14_K 7 

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 4, 7, 9, 14_R 8 
 
Test dla uczniów zdających język litewski okazał się trudniejszy niż wypracowanie. 

Można stwierdzić, że uczniowie opanowali umiejętności językowe i tworzenia własnego 
tekstu w stopniu bardzo dobrym. Bardzo dobrze poradzili też z merytoryczną warstwą 
wypracowania.  

 
 

Wykres 6. Łatwość zadań w arkuszu II 
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Zadania na poziomie rozszerzonym okazały się dla tej grupy zdających bardzo łatwe. 

Przypomnijmy, że do tej części egzaminu przystąpiło 11 osób spośród 40 zdających język 
litewski. Sądzić należy, że przystąpili najlepsi, stąd tak wysokie wskaźniki łatwości zadań. 
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Podsumowaniem analizy łatwości zadań niech będzie następujący wykres: 
 

Wykres 7. Łatwość sprawdzanych umiejętności w arkuszu I i II 
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3.3. Język ukraiński 
 

Wykres 8. Rozkład wyników z języka ukraińskiego – poziom podstawowy 
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Tabela 21. Charakterystyka statystyczna arkusza I i II 

Wartość statystycznaWskaźnik statystyczny Opis wskaźnika statystycznego 
PP PR 

średni wynik w procentach suma punktów uzyskanych przez zdających podzielona 
przez liczbę zdających 82 82 

średni wynik w punktach  58 33 

łatwość suma punktów uzyskanych przez ogół zdających 
podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania 0,82 0,82 

mediana liczba punktów, którą uzyskał środkowy uczeń w 
rozkładzie uporządkowanym malejąco 59 34 

najwyższy wynik  34 18 
najniższy wynik  70 40 

odchylenie standardowe miara rozproszenia wyników w odniesieniu do średniej 8,90 5,72 
 

Wykres 9. Łatwość zadań w arkuszu I 
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Na osi „y” został oznaczony wskaźnik łatwości zadań. Na osi „x” zamieszczono 
numery zadań: od z_1 do z_13 są to numery zadań testu czytania ze zrozumieniem; od nr 14 
są to oznaczenia odnoszące się do kryteriów zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia 
własnego tekstu: z_14_R – rozwinięcie tematu, z_14_J_i1 – składnia i fleksja, z_14_J_i2 – 
słownictwo, frazeologia, styl, z_14_J_i3 – ortografia, interpunkcja, z_14_K – kompozycja. 
Należy wyjaśnić, że poszczególne kryteria oceny wypracowania traktujemy w analizie 
wskaźników jako zadania.  

 
Tabela 22. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z arkusza I 

Intrpretacja 
wskaźnika łatwości Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0,00 – 0,19  0 
Trudne 0,20 – 0,49  0 

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 12 1 

Łatwe 0,70 – 0,89 5, 7, 13,14_R, 14_J_i1, 14_J_i2, 
14_J_i3, 14_K 8 

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 1, 2, 3, 4, 6,8,9,10,11 9 
 
Zadania z arkusza I okazały się bardzo łatwe dla uczniów zdających język ukraiński. 
 

Wykres 10. Łatwość zadań w arkuszu II – język ukraiński 
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W tej części egzaminu wskaźnik łatwości zadań jest porównywalny – waha się 

w wąskim przedziale między 0,80 a 0,90, czyli wszystkie zadania okazały się bardzo łatwe. 
 

Wykres 11. Łatwość sprawdzanych umiejętności w arkuszu I i II 
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4. Podsumowanie i wnioski 
 

1. Do egzaminu z języków mniejszości narodowych przystąpiło 399 osób. Wszyscy zdali ten 
egzamin. 

2. Zadania egzaminacyjne ze wszystkich języków mniejszości narodowych okazały się dla 
zdających łatwe lub umiarkowanie trudne. 

3. Zróżnicowany okazał się poziom trudności testu sprawdzającego rozumienie czytanego 
tekstu w poszczególnych językach mniejszości. Zależał on od tekstu będącego podstawą 
testu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem oraz od sposobu formułowania zadań. 
Teksty nieliterackie w arkuszu białoruskim i ukraińskim miały charakter informacyjny, 
tekst litewski – wywiad informacyjno-ekspresywny. We wszystkich testach dominowały 
zadania sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji podanej wprost lub 
przetwarzania informacji. 

4. Różny też okazał się poziom trudności zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia 
własnego tekstu na poziomie rozszerzonym w porównaniu z poziomem podstawowym. 
W języku litewskim było ono łatwiejsze niż zadanie sprawdzające  umiejętność pisania na 
poziomie podstawowym, w pozostałych nieco trudniejsze. 

5. Zdający opanowali umiejętności językowe – wskaźnik łatwości jest wyższy niż 0,70. 
Prawie wszyscy zdający otrzymali maksymalną liczbę punktów za kompozycję 
wypracowania. 
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HHiissttoorriiaa  
 
 
Egzamin maturalny z historii odbył się w całym kraju 14 maja 2005 r. i miał formę 

pisemną. Maturzyści mogli zdawać historię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowo 
wybrany.  

 
Historia jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym 

lub rozszerzonym, a wyboru poziomu zdający dokonywał podczas egzaminu. 
Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

z arkusza I, po regulaminowej przerwie do dalszej części egzaminu przystąpili ci zdający, 
którzy podjęli decyzję zdawania historii na poziomie rozszerzonym. W ciągu kolejnych 150 
minut rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu II. Warunkiem zdania egzaminu było 
uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym, 
natomiast – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 
2004 r. - nie określono progu zaliczenia dla poziomu rozszerzonego. 

 
Zdający, którzy wybrali historię jako przedmiot dodatkowy zdawali egzamin 

na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 270 minut i składał się z dwóch części, pierwsza - 
120 minutowa, druga – 150 minutowa. W pierwszej części zdający rozwiązywał arkusz I, 
w drugiej części - arkusz II. Były to te same arkusze, które rozwiązywali maturzyści zdający 
historię jako przedmiot obowiązkowy, a więc zestaw zadań egzaminacyjnych w obu 
arkuszach był taki sam, zarówno w przypadku zdawania historii jako przedmiotu 
obowiązkowego, jak i dodatkowego. Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy 
nie określono progu zaliczenia. 

 
Na świadectwach dojrzałości wyniki egzaminu zarówno obowiązkowego, jak 

i dodatkowego zostały zapisane w skali procentowej (podane zostały w postaci procentów 
punktów uzyskanych przez zdającego z każdego arkusza). 

 
 

1. Populacja zdających 
 
Do egzaminu maturalnego z historii w całej Polsce przystąpiło ogółem 68160 

abiturientów, co stanowi 22,1% ogółu przystępujących do matury. Zdawało ją 59188 
absolwentów liceów ogólnokształcących i 8972 absolwentów liceów profilowanych. 

Spośród wszystkich zdających historię wybrało ten przedmiot jako obowiązkowy 
57545 osób, co stanowi 84,4% ogólnej liczby zdających ten przedmiot, a 10615 maturzystów 
zdawało historię jako przedmiot dodatkowy i stanowi to 15,6% ogólnej liczby 
przystępujących do egzaminu maturalnego z historii. 

 
Spośród ogółu maturzystów, którzy wybrali historię jako przedmiot obowiązkowy 

66,11% zdawało ją na poziomie rozszerzonym. 
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Tabela 1. Liczba zdających z uwzględnieniem OKE, województwa i typu szkoły 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot dodatkowy

Liczba zdających OKE Łącznie 
w OKE Województwo Łącznie 

w wojew.

LO* LP** LO LP 

kujawsko-pomorskie 3288 2343 384 515 46 Gdańsk 7824 
pomorskie 4536 2912 807 753 64 

Jaworzno 7092 śląskie 7092 5291 837 916 48 
lubelskie 4665 3566 493 546 60 

małopolskie 5413 4113 528 712 60 Kraków 14040 

podkarpackie 3962 2962 403 543 54 
podlaskie 2299 1645 275 353 26 Łomża 5074 

warmińsko-mazurskie 2775 2059 334 368 14 
łódzkie 4539 3585 396 522 36 Łódź 7291 

świętokrzyskie 2752 2021 391 312 28 
lubuskie 1753 1103 301 323 26 

wielkopolskie 5506 3783 748 909 66 Poznań 10264 

zachodniopomorskie 3005 2074 350 546 35 
Warszawa 10031 mazowieckie 10031 7308 1024 1610 89 

dolnośląskie 4971 3434 737 743 57 Wrocław 6544 
opolskie 1573 1102 236 216 19 

Ogółem 68160  68160 49301 8244 9887 728 

 * LO – liceum ogólnokształcące;    ** LP – liceum profilowane 

 
Diagram 1. Podział populacji zdających uwzględniający wielkość miejscowości, w której znajduje się 
szkoła 
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Największą grupę zdających historię stanowili absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 

w dużych miastach, tylko 2% zdających to absolwenci szkół wiejskich. 
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2. Arkusze egzaminacyjne 
 
Arkusze egzaminacyjne z historii zostały opracowane na podstawie założeń opisanych 

w Informatorze maturalnym od 2005 roku/Historia. 
Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane dla dwóch poziomów wymagań: 

− podstawowego – arkusz I 
− rozszerzonego – arkusz II 

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu I zdający mógł otrzymać 100 
punktów, natomiast za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu II zdający mógł 
otrzymać 50 punktów. 

 
Zakres egzaminu, sprawdzane standardy i oceniane umiejętności 

 
Zadania w arkuszach egzaminacyjnych obejmowały umiejętności i wiadomości 

zawarte w podstawie programowej historii. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości 
opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Pozwalał zdającemu wykazać się 
znajomością faktografii i terminologii historycznej (obszar I), ale również sprawdzał 
umiejętność stosowania faktografii i terminologii historycznej do wyjaśnienia procesów 
historycznych (obszar II) oraz sprawdzał umiejętność przedstawiania i oceniania wydarzeń 
historycznych, a także formułowania przejrzystej i logicznej wypowiedzi pisemnej (obszar 
III). 

W obszarze I zadania sprawdzały znajomość i rozumienie faktografii i terminologii 
z zakresu: 

• dziejów państw – ich organizacji, struktury władzy, terytorium 
• systemów politycznych 
• struktury i organizacji społeczeństw 
• życia gospodarczego na przestrzeni wieków 
• wydarzeń politycznych i militarnych oraz konfliktów i kryzysów społecznych, 

gospodarczych, religijnych i ideologicznych 
• działalności najważniejszych postaci, dynastii, grup społecznych 
• życia religijnego 
• osiągnięć cywilizacyjnych 
• osiągnięć kultury i sztuki, myśli politycznej, społecznej i filozoficznej. 

W obszarze II, badającym zrekonstruowanie procesu historycznego, zadania 
sprawdzały następujące umiejętności: 

• umieszczanie wydarzeń w czasie i w przestrzeni 
• wskazywanie przyczyn i skutków wydarzeń 
• uwzględnianie zmian zachodzących w czasie 
• uogólnianie faktów 
• wskazywanie cech charakterystycznych epok i okresów historycznych 
• wskazywanie związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego 
• wyszukiwanie informacji z różnorodnych źródeł wiedzy historycznej oraz ich 

interpretacja zgodnie z warsztatem historycznym. 
W obszarze III zadania sprawdzały następujące umiejętności: 

• porównywanie, czyli wskazywanie różnic i podobieństw między wydarzeniami, 
zjawiskami i procesami historycznymi 

• formułowanie ocen 
• uzasadnianie sformułowanych ocen 
• krytyczną analizę i ocenę różnych interpretacji historii. 
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Zestaw zadań w arkuszu I 
 
Arkusz I zawierał 34 zadania, w tym zadania złożone (dwu lub trzyczęściowe), 

w których poszczególne części badały inne umiejętności. Zadania otwarte i zamknięte 
różnego typu obejmowały cały zakres chronologiczny i sprawdzały wiadomości 
i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych z historii dla poziomu 
podstawowego. W tej części egzaminu zdający mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 
Tabela 2. Przyporządkowanie zadań/części zadań do obszarów standardów w arkuszu I 

Obszar 
standardów 

Numery zadań/części zadań 
(w nawiasie podano punkty za zadanie) 

Liczba 
punktów 

I 4.(3p), 7.(3p), 12.(3p), 13.(1p), 22.(2p), 23.(4p), 27.(3p), 32.(3p) 22 

II 
1.(6p), 2.(4p), 3.(1p), 5.(4p), 6.(2p), 9.(1p), 10.(2p), 11.(2p), 
14.(1p), 15.(4p), 16.(3p), 17.(2p), 18.(3p), 19.(4p), 20.(4p), 

25.A(3p), 26.(2p), 28.AB(2p), 31.(2p), 33.(3p), 34.(5p) 
60 

III 8.(2p), 21.(3p), 24.(4p), 25.BC(3p), 28.C(2), 29.(2p), 30.(2) 18 

 
 
Procentowy udział punktów możliwych do uzyskania w arkuszu I za zadania 

sprawdzające opanowanie umiejętności wchodzących w skład poszczególnych obszarów 
standardów ilustruje poniższy diagram. 

 
Diagram 2. Umiejętności sprawdzane w arkuszu I w odniesieniu do obszarów standardów 

Obszar I
22%

Obszar II
60%

Obszar III
18%

 
 
Obszar I – Wiadomości i ich rozumienie 
Obszar II – Korzystanie z informacji 
Obszar III – Tworzenie informacji 
 
 
Wykaz standardów i umiejętności mierzonych poszczególnymi zadaniami arkusza 

zawiera jego kartoteka. Obejmuje ona dodatkowo informacje o zakresie treści z obszaru I, 
której dotyczy zadanie/podzadanie (część zadania). 
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Tabela 3. Kartoteka arkusza I (test) 

Zadanie/ 
części 

zadania 

Badana czynność 
Zdający: 

Zakres treści 
ze standardu 

I 
Standard Liczba 

pkt 
Typ 

zadania 

A 1 O 
B. 1 O 
C. 1 O 
D. 1 O 
E. 1 O 

1. 

F. 

Rozpoznaje różne datacje w cytowanych tekstach 
źródłowych i właściwie je nazywa. I. 8. 1 II. 6 

1 O 
A. 1 O 
B. 1 O 
C. 1 O 

2. 

D. 

Uogólnia informacje, rozpoznając cechy 
charakterystyczne starożytnych systemów 
religijnych na podstawie załączonych opisów 
encyklopedycznych. 

I. 7. 5 II. 5 

1 O 
3. Identyfikuje na mapie wskazany obszar. I. 1. 6 II. 1 1 Z 

A. I. 4. 3 1 Z 
B. I. 5. 2 1 Z 4 
C. 

Rozpoznaje poprawność użycia podstawowych 
pojęć historycznych w podanych zdaniach (w 
odniesieniu do starożytności). I. 5. 1 

I. 
1 Z 

5. Wskazuje polityczne uwarunkowania zjawisk 
kulturowych. I. 9. 5 II. 2 4 O 

D. 1 Z 6. 
F. 

Porządkuje chronologicznie wydarzenia 
historyczne. I. 1. 9 II. 1 

1 Z 
A. I. 1. 4 1 Z 
B. I. 4. 3 1 Z 7 
C. 

Rozpoznaje poprawność użycia podstawowych 
pojęć historycznych w podanych zdaniach (w 
odniesieniu do średniowiecza). I. 2. 4 

I. 
1 Z 

A. 1 8. 
B. 

Odróżnia i przedstawia następstwa krucjat dla 
dwóch kręgów cywilizacji europejskiej. 

I. 5. 2 
I. 9. 2 III. 1 

1 
O 

9. 
Rozpoznaje schemat (plan) ośrodka osadniczego 
wczesnośredniowiecznego, analizując załączony 
materiał graficzny. 

I. 3. 10 II. 6 1 Z 

A. 1 Z 10. 
B. 

Korzysta z informacji zawartych w drzewie 
genealogicznym. I. 6. 11 II. 7 

1 Z 
C. 1 Z 11. 
E. 

Porządkuje chronologicznie wydarzenia 
historyczne. I. 5. 9 II. 1 

1 Z 
A. I. 5. 11 1 Z 
B. I. 5. 2 1 Z 12. 
C. 

Rozpoznaje poprawność użycia podstawowych 
pojęć historycznych w podanych zdaniach (w 
odniesieniu do historii nowożytnej). I. 7. 12 

I. 
1 Z 

13. Nazywa instytucję życia politycznego Anglii na 
podstawie informacji zawartych w tekście. I. 2. 4 I 1 O 

14. Analizuje treść mapy i na tej podstawie 
identyfikuje wydarzenie historyczne. I. 5. 6 II. 7 1 Z 

A. 1 Z 
B. 1 Z 
C. 1 Z 

15. 

D. 

Rozpoznaje kostiumy typowe dla określonych 
epok, analizując materiał ikonograficzny. I. 9. 3 II. 6 

1 Z 
16. Wyszukuje informacje z drzewa genealogicznego. I. 6. 6 II. 7 3 Z 

17. Analizuje treść mapy i wskazuje państwa, których 
kosztem dokonały się zmiany terytorialne. I. 1. 6 II. 5 2 O 

18. Odczytuje z mapy zmiany terytorialne i podaje 
wydarzenia, które były ich przyczyną. I. 1. 6 II 7 3 O 

A. 1 Z 
B. 1 Z 
C. 1 Z 

19. 

D. 

Rozpoznaje cechy charakterystyczne godła 
różnych państwowości polskich, analizując treści 
heraldyczne. 

I. 1. 9 II. 6 

1 Z 
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A. 1 O 
B. 1 O 
C. 1 O 

20. 

D. 

Uogólnia informacje, rozpoznając cechy 
charakterystyczne polskich konstytucji. I. 1. 8 II. 5 

1 O 

21. Tworzy informacje, wyjaśniając cel omawianych 
działań gospodarczych. I. 4. 10 III. 3 3 O 

A. 1 O 22. 
B. 

Podaje nazwy państw na podstawie informacji 
zawartych w tekście. I. 5. 6 I. 

1 O 
A. 1 Z 
B. 1 Z 
C. 1 Z 

23. 

D. 

Rozpoznaje przedstawienia ikonograficzne 
polskich walko o niepodległość. I. 5. 11 I. 

1 Z 

24. 

Porównuje informacje zawarte w dwóch źródłach 
ikonograficznych, odnoszące się do sytuacji 
przedrewolucyjnych we Francji (1789) i w Rosji 
(przed 1905). 

I. 5. 7 III. 1 4 O 

A. Wyszukuje informacji z tekstu i mapy. I. 4. 10 II. 7 3 Z 

B. 
Porównuje informacje zawarte w obu źródłach 
(tekście i mapie) i ocenia zasadność tezy 
sformułowanej w tekście. 

I. 4. 10 III. 3 2 O 25. 

C Formułuje wniosek (nazywa zasadniczy cel 
gospodarczy realizowany w II RP). I. 4. 10 III. 2 1 O 

A. I. 3. 10 II. 4 1 O 
26. 

B. 

Opisuje przebieg procesu historycznego, 
uwzględniając rodzaj i wielkość zmian (analiza 
materiału statystycznego). I. 3. 10 II. 4 1 O 

A. I. 4. 3 1 Z 
B. I. 5. 2 1 Z 27. 
C. 

Rozpoznaje poprawność użycia podstawowych 
pojęć historycznych (faktów) w podanych 
zdaniach (w odniesieniu do XIX i XX wieku). I. 3. 7 

I. 
1 Z 

A. Wskazuje czas powstania plakatu. I. 5. 2 II. 1 1 Z 

B. Rozpoznaje postaci na plakacie. I. 5. 2 II. 7 1 O 28. 

C. Wyjaśnia treści źródła ikonograficznego – plakatu 
i formułuje własną ocenę. I. 5. 2 III. 3 2 O 

A. 1 O 29. 
B. 

Formułuje własną ocenę przedstawionych faktów 
(zjawisk). I. 6. 11 III. 3 

1 O 

A. Formułuje ocenę (wyjaśnia istotę zjawiska), 
analizując dane statystyczne. I. 3. 12 III. 1-2 1 O 

30. 
B. Formułuje wniosek (wyjaśnia istotę zjawiska), 

analizując dane statystyczne. I. 3. 12 III. 1-2 1 O 

A. 1 Z 
31. 

C. 
Porządkuje chronologicznie wydarzenia 
historyczne. I. 5. 9 II. 1 

1 Z 
A. I. 4. 3 1 Z 
B. I. 4. 3 1 Z 32. 
C. 

Rozpoznaje poprawność użycia podstawowych 
pojęć historycznych (faktów) w podanych 
zdaniach (w odniesieniu do XIX i XX wieku). I. 4. 3 

I. 
1 Z 

A. I. 5. 6 1 Z 
B. I. 5. 2 1 Z 33. 
C. 

Rozpoznaje cechy charakterystyczne okresów XX 
stulecia, analizując materiał ikonograficzny 
odnoszący się do dziejów Warszawy. I. 5. 6 

II. 6 
1 Z 

A. 1 O 
B. 1 O 
C. 1 O 
D. 1 O 

34. 

E. 

Rozpoznaje cechy charakterystyczne wydarzeń 
(okresów) z dziejów Polski Ludowej, analizując 
treść załączonych fragmentów źródeł (datuje je). 

I. 5. 11 II. 6 

1 O 
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Zestaw zadań w arkuszu II 
 
Arkusz II zatytułowany Społeczeństwo polskie XIII-XX w. – bariery społeczne 

i awans, mobilność i struktura społeczna składał się z 17 zadań. Zdający wykonywali 
polecenia do zamieszczonych w arkuszu różnorodnych źródeł informacji (16 zadań: 
od zadania 35 do 50, w tym 3 zadania zamknięte) i wybierali jeden z dwóch 
zaproponowanych tematów, ściśle związanych z tematem przewodnim arkusza, do napisania 
dłuższej wypowiedzi (zadanie 51 - zadanie rozszerzonej odpowiedzi). Zadania obejmowały 
umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie programowej historii z zakresu dziejów 
społeczeństwa polskiego od XIII do XX wieku i sprawdzały umiejętności i wiadomości 
opisane w standardach dla poziomu rozszerzonego. W tej części egzaminu zdający mógł 
otrzymać łącznie 50 punktów, w tym 30 punktów za zadania związane z analizą materiałów 
źródłowych i 20 punktów za zadanie rozszerzonej odpowiedzi. 

Zadania z arkusza II obejmowały wiedzę i umiejętności opisane w standardach 
wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego w następujących proporcjach: 20% - 
obszar I, 50% - obszar II, 30% - obszar III. Należy jednak pamiętać, że obszar I standardów 
jest w tym arkuszu badany pośrednio; dokonanie analizy, przedstawienie wniosków 
i własnych sądów wymaga bowiem m.in. znajomości aparatu pojęciowego (terminologii), 
faktów, chronologii zjawisk. 

 
Wykaz standardów i umiejętności mierzonych poszczególnymi zadaniami arkusza 

zawiera jego kartoteka. Obejmuje ona dodatkowo informacje o zakresie treści z obszaru I, 
której dotyczy zadanie. 

 
Tabela 4. Kartoteka arkusza II (analiza źródeł i zadanie rozszerzonej odpowiedzi) 

Zadanie/ 
Temat 

Badana czynność 
Zdający: 

Zakres 
treści ze 

standardu 
I 

Standard Liczba 
pkt 

Typ 
zadania 

35. 

Odczytuje informacje z tabeli statystycznej, 
wyjaśniając różnice między strukturą 
społeczną Mazowsza a strukturą pozostałych 
dzielnic Polski (Korony). 

I.3.12 III. 1 (R) 2 O 

36. 
Wyjaśnia intencje autorów obu źródeł i 
interpretuje informacje zgodnie z warsztatem 
historycznym. 

I.6.12 II. 1 (R) 2 O 

37. Wskazuje wyznaczniki przynależności do 
stanu szlacheckiego. I.6.12 III. 1 (R) 1 O 

38. Porównuje i wyjaśnia stanowisko autorów. I.6.12 III. 1 (R) 2 O 

39. Ocenia użyteczność źródła historycznego do 
konkretnych badań. I.6.12 II. 1 (R) 3 O 

40. 
Definiuje pojęcie „społeczeństwo zamknięte”, 
zestawiając informacje uzyskane z trzech 
źródeł. 

I.3.12 II. 2 (R) 4 O 

41. Ocenia społeczne reformy Sejmu 
Czteroletniego. I.6.12 II. 2 (R) 2 O 

42. Wyjaśnia stanowisko autorki tekstu 
historiograficznego 

I.2.11 
I.2.12 II. 1 (R) 1 O 

43. 
Wyjaśnia problem całościowo, odwołując się 
do dwóch tekstów z epoki i tekstu 
historiograficznego. 

I.2.12 III. 2 (R) 
III. 1 (P) 3 O 

44. Wykorzystuje uzyskane informacje do 
wyjaśnienia procesu historycznego. I.3.17 II. 1 (R) 1 Z 



Historia – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 52

45. Wykorzystuje uzyskane informacje do 
wyjaśnienia procesu historycznego. I.3.17 II. 1 (R) 1 Z 

46. Wykorzystuje uzyskane informacje do 
wyjaśnienia zjawiska historycznego. I.5.17 II. 1 (R) 1 Z 

47. 
Wskazuje miasta, których rozwój zaważył na 
przebiegu przedstawionego procesu 
historycznego. 

I.3.13 II. 2 (R) 1 O 

48. Porównuje dane dotyczące dwóch zaborów i 
wyjaśnia przyczyny różnic. I.6.13 III. 1 (R) 1 O 

49. Wyjaśnia uwarunkowania składu społecznego 
ludności. I.6.13 II. 2 (R) 1 O 

50. Przedstawia przyczyny procesu historycznego 
podanego w postaci schematu. I.6.13 II. 2 (R) 4 O 

51. T. I. 
Formułuje dłuższą wypowiedź pisemną na 
zadany temat 
(historia Polski XIII-XV w.). 

I.3.5 I.3.6 
I.3.7 

51. T. II. 
Formułuje dłuższą wypowiedź pisemną na 
zadany temat 
(historia Polski XX w.). 

I.3.18 
I.3.19 
I.3.20 
I.3.22 
I.3.24 

I.-III. 20 O 

 
3. Wyniki egzaminu z historii 

 
Historię jako przedmiot obowiązkowy wybrało 57545 zdających. Spośród nich 

96,55% zdających uzyskało pozytywny wynik egzaminu, a 3,45% nie zdało egzaminu 
maturalnego z historii. Absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy nie osiągnęli 30% 
punktów stanowią 1,89% ogółu absolwentów tego typu szkół przystępujących do egzaminu; 
natomiast wśród absolwentów liceów profilowanych odsetek ten wynosi 12,88%. 

Ogólne dane dotyczące wyników egzaminu na terenie poszczególnych okręgowych 
komisji egzaminacyjnych (w podziale na województwa) z uwzględnieniem dwu typów szkół 
ponadgimnazjalnych przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 5. Zdawalność egzaminu 

Zdali Nie zdali Przystąpili do 
egzaminu -liczba osób LO LP LO LP OKE Województwo 

LO LP % % % % 
kujawsko-pomorskie 2343 384 97,70 86,20 2,30 13,80 Gdańsk pomorskie 2912 807 98,73 85,38 1,27 14,62 

Jaworzno śląskie 5291 837 98,36 86,62 1,64 13,38 
lubelskie 3566 493 96,94 87,22 3,06 12,78 

małopolskie 4113 528 98,64 88,45 1,36 11,55 Kraków 
podkarpackie 2962 403 97,30 81,39 2,70 18,61 

podlaskie 1645 275 98,54 83,27 1,46 16,73 Łomża warmińsko-mazurskie 2059 334 97,33 87,72 2,67 12,28 
łódzkie 3585 396 97,13 90,40 2,87 9,60 Łódź świętokrzyskie 2021 391 97,28 83,12 2,72 16,88 
lubuskie 1103 301 96,19 84,05 3,81 15,95 

wielkopolskie 3783 748 98,78 90,24 1,22 9,76 Poznań 
zachodniopomorskie 2074 350 97,64 89,14 2,36 10,86 

Warszawa mazowieckie 7308 1024 98,71 87,79 1,29 12,21 
dolnośląskie 3434 737 98,22 82,09 1,78 17,91 Wrocław opolskie 1102 236 96,73 80,93 3,27 19,07 

Ogółem  49301 8244 98,11 87,12 1,89 12,88 
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Tabela 6. Średnie wyniki egzaminu z historii w okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
z uwzględnieniem województw i typu szkoły 

Arkusz I Arkusz II 
LO LP LO LP 

średni 
wynik 

średni 
wynik 

średni 
wynik 

średni 
wynik

OKE Województwo średnia 
liczba 

punktów w % 

średnia 
liczba 

punktów w % 

średnia 
liczba 

punktów w % 

średnia 
liczba 

punktów w % 
kujawsko-pomorskie 54,9 54,9 41,7 41,7 16,9 33,8 13,6 27,2 Gdańsk 

pomorskie 54,9 54,9 39,7 39,7 17,65 35,3 12,4 24,8 
Jaworzno śląskie 56,6 56,6 41,9 41,9 17,45 34,9 13,25 26,5 

lubelskie 54,8 54,8 41,2 41,2 16,9 33,8 13,2 26,4 
małopolskie 56,3 56,3 41,7 41,7 17,25 34,5 12,65 25,3 Kraków 

podkarpackie 53,7 53,7 38,6 38,6 16,85 33,7 11,35 22,7 
podlaskie 56,8 56,8 41 41 17,35 34,7 14,75 29,5 Łomża 

warmińsko-mazurskie 53,5 53,5 40,3 40,3 16,15 32,3 12,05 24,1 
łódzkie 56 56 43,4 43,4 18,1 36,2 13,9 27,8 Łódź 

świętokrzyskie 54,2 54,2 41,2 41,2 15,45 30,9 12,35 24,7 
lubuskie 52,4 52,4 39,1 39,1 17,4 34,8 13,35 26,7 

wielkopolskie 54,1 54,1 41,5 41,5 17,2 34,4 12,85 25,7 Poznań 
zachodniopomorskie 52,5 52,5 41,4 41,4 16,6 33,2 12,3 24,6 

Warszawa mazowieckie 58,9 58,9 42,6 42,6 18 36 13,35 26,7 
dolnośląskie 56,8 56,8 39,8 39,8 19,7 39,4 13,85 27,7 Wrocław 

opolskie 55,4 55,4 39,9 39,9 17,4 34,8 12,75 25,5 
 
Zarówno w arkuszu I, jak i w arkuszu II absolwenci liceów profilowanych osiągnęli 

niższe wyniki w porównaniu z absolwentami liceów ogólnokształcących, np. średni wynik dla 
rozwiązujących arkusz I wynosi około ok. 56 pkt w przypadku absolwentów liceów 
ogólnokształcących, a dla absolwentów liceów profilowanych ok. 41 pkt. Różnice pomiędzy 
tymi grupami występują również w wynikach egzaminu na poziomie rozszerzonym, co należy 
tłumaczyć m.in. złożoną sytuacją nowopowstałych liceów profilowanych, które zaczęły 
wypracowywać model nauczania i określać poziom wymagań. 

Najwyższe średnie wyniki z egzaminu na poziomie podstawowym wśród 
absolwentów liceów ogólnokształcących uzyskali zdający w województwie mazowieckim. 
Natomiast wśród absolwentów liceów profilowanych na poziomie podstawowym najlepiej 
napisali zdający z województwa łódzkiego i mazowieckiego. Różnice między średnimi 
wynikami w poszczególnych województwach choć istnieją, to nie są one zbyt duże, więc 
można nazwać je wynikami porównywalnymi. 

 
Tabela 7. Średnie wyniki egzaminu w punktach z uwzględnieniem typu miejscowości 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot dodatkowy 

Poziom wieś  miasto do 
20 tys. 

miasto od 
20 tys. do 
100 tys. 

miasto 
pow. 100 

tys. 
wieś  miasto do 

20 tys. 

miasto od 
20 tys. do 
100 tys. 

miasto 
pow. 100 

tys. 
Arkusz I 44,6 48,7 52,5 56,4 53,6 54,7 57,2 60,4 
Arkusz II 14,6 15,4 16,6 17,9 15,5 16,2 16,8 18,2 

 
Analiza średnich wyników egzaminu w różnych szkołach zestawionych według 

wielkość miejscowości wskazuje, że lepiej poradzili sobie maturzyści z większych miast. 
Tendencja ta dotyczy zarówno egzaminu na poziomie podstawowym, jak i drugiej części 
egzaminu na poziomie rozszerzonym. Podobna tendencja występuje w przypadku 
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maturzystów, którzy zdawali historię jako przedmiot obowiązkowy i jako przedmiot 
dodatkowo wybrany. Zestawienie powyższe potwierdza zasadę, że wyższe wyniki uzyskali 
maturzyści, dla których historia była przedmiotem dodatkowym, a nie obowiązkowym. 

 
 

Rozkłady wyników z arkusza I (poziom podstawowy) 
 

Wykres 1. Rozkład wyników z arkusza I – wszyscy zdający 

historia arkusz I
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Wykres 2. Rozkład wyników z arkusza I z uwzględnieniem typu szkoły – egzamin obowiązkowy 
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Wykres 3. Rozkład wyników z arkusza I z uwzględnieniem typu szkoły – egzamin dodatkowy 
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Tabela 8. Charakterystyka statystyczna arkusza I 

Wartość 
Egzamin obowiązkowy Egzamin dodatkowy Wskaźnik 

statystyczny 
Opis wskaźnika 
statystycznego Ogółem LO LP Ogółem 

LO i LP LO LP Ogółem 
LO i LP 

średni wynik w 
procentach 

suma punktów 
uzyskanych przez 
zdających podzielona 
przez liczbę zdających 

54 55 41 53 59 47 58 

mediana 

liczba punktów, którą 
uzyskał środkowy 
uczeń w rozkładzie 
uporządkowanym 
malejąco 

52 54 39 51 58 45 57 

najwyższy 
wynik  99 99 94 99 98 90 98 

najniższy 
wynik  0 6 12 6 0 0 0 

odchylenie 
standardowe 

miara rozproszenia 
wyników w odniesieniu 
do średniej 

15,5 15,1 11,5 15,4 15,1 13,5 15,3 

 
Średni wynik uzyskany przez ogół zdających na poziomie podstawowym 54 pkt na 

100 oznacza, że abiturienci opanowali 54 % umiejętności sprawdzanych na egzaminie. 
Wyższe wyniki uzyskali zdający, którzy zdawali egzamin z historii jako z przedmiotu 
dodatkowo wybranego. Średni wynik dla egzaminu dodatkowego wynosi bowiem 58 pkt, a 
dla egzaminu obowiązkowego tylko 53 pkt.  

Znacznie lepiej poradzili sobie z zadaniami arkusza I zdający z liceów 
ogólnokształcących niż maturzyści z liceów profilowanych. Różnice są znaczne: w przypadku 
egzaminu zdawanego jako obowiązkowy wynoszą aż 14 pkt, a egzaminu zdawanego jako 
dodatkowy 12 pkt. Dla maturzystów z liceów profilowanych, którzy zdawali historię na 
poziomie podstawowym był to egzamin znacznie trudniejszy. Obecność bardzo niskich i 
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bardzo wysokich wyników świadczy o zróżnicowaniu umiejętności zdających z tego typu 
szkół. 

Nikt z ogółu zdających w obu typach szkół nie uzyskał 100 punków. Najwyższy 
wynik to 99 pkt, uzyskał go jeden maturzysta.  

Na wykresach rozkładów wyników z egzaminu z historii zdawanego jako przedmiot 
obowiązkowy widoczne jest pewne zaburzenie rozkładu charakteryzujące się wypiętrzeniem 
na granicy pozytywnego wyniku. Zaburzenie to jest efektem życzliwości egzaminatorów 
wobec tych zdających, którym brakowało do uzyskania pozytywnego wyniku 1-2 punktów. 

 
 

Łatwości zadań w arkuszu I (poziom podstawowy) 
 

Wykres 4. Łatwość zadań w arkuszu I 
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Tabela 9. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań w arkuszu I 

0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

- 

3, 5, 8, 10, 11, 13, 
14, 18, 19, 20, 21, 
22, 25C, 27, 28C, 

29, 30, 34 

1, 6, 12, 16, 17, 23, 
24, 25B, 28A, 31, 32

2, 4, 7, 9, 15, 25A, 
28B, 33 26 

Interpretacja zadania 

bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo łatwe 

Liczba zadań/części zadań 

0 18 11 8 1 

Suma punktów za zadania i ich udział procentowy w punktacji ogółem 

0 44 32 22 2 

0% 44% 32% 22% 2% 
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W arkuszu nie było zadań bardzo trudnych. Dominowały jednak zadania, które 
najlepiej różnicują zdających, zadania umiarkowanie trudne i trudne. Warto podkreślić, że 
rozwiązanie zadań umiarkowanie trudnych (a było ich 11) gwarantowało zdobycie 32% 
ogólnej liczby punktów, natomiast za zadania łatwe i bardzo łatwe można było uzyskać aż 
24% wszystkich punktów możliwych do uzyskania za ten arkusz. Przypomnijmy, że 
warunkiem zdania egzaminu maturalnego z historii było uzyskanie co najmniej 30% 
punktów. 

 
Najniższe wyniki (wskaźnik łatwości niższy od 0,30) uzyskali zdający w kilku 

zadaniach: 
nr 3. – zadanie zamknięte z zakresu historii starożytnej; zdający mieli zidentyfikować 

zaznaczony na mapie obszar 
nr 5. – zadanie otwarte z zakresu historii średniowiecza; zdający mieli wskazać 

polityczne uwarunkowania przedstawionych na mapie zjawisk kulturowych 
nr 8. – zadanie otwarte z zakresu historii średniowiecza; zdający mieli przedstawić 

skutki wypraw krzyżowych dla dwóch kręgów cywilizacyjnych 
nr 25.C – zadanie otwarte z zakresu historii II Rzeczpospolitej; zdający mieli 

sformułować wniosek po analizie dołączonych do zadania map 
nr 34. – zadanie otwarte z zakresu historii najnowszej, zdający mieli rozpoznać 

wydarzenia z dziejów PRL po analizie zamieszczonych tekstów kultury. 
 
Reasumując: najtrudniejsze dla maturzystów okazały się zadania odwołujące się do 

dziejów politycznych w starożytności, średniowieczu i historii po II wojnie światowej. 
Problem stwarzało również zadanie, które wymagało przedstawienia wniosku wynikającego z 
porównania informacji. Analiza łatwości zadań z użyciem mapy w arkuszu I świadczy o tym, 
że jest ona źródłem nastręczającym szczególne trudności. 

 
Wykres 5. Łatwość zadań w arkuszu I w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych 
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Wskaźnik łatwości umiejętności w odniesieniu do standardów świadczy o tym, że 

zdający nie w pełni opanowali wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym. 
Na poziomie podstawowym najlepiej radzili sobie z zadaniami, które wymagały znajomości i 
rozumienia faktografii i terminologii historycznej (obszar I – wiadomości i rozumienie). 
Absolwenci opanowali w 52% umiejętności związane z opisem i wyjaśnieniem zjawisk oraz 
procesów historycznych (obszar II – korzystanie z informacji). Zadania arkusza I, które 
badały stopień opanowania umiejętności przedstawiania i oceny wydarzeń i zjawisk 
historycznych (obszar III – tworzenie informacji) były dla maturzystów trudne.  
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Wykres 6. Rozwiązywalność zadań w arkuszu I w obszarach standardów z uwzględnieniem typu szkół 
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Zdający z liceów ogólnokształcących znacznie lepiej opanowali wszystkie 

umiejętności historyczne. Dla maturzystów z liceów profilowanych trudne były zwłaszcza 
zadania reprezentujące w arkuszu I umiejętności zawarte w obszarze II i III. Statystyczny 
maturzysta z tej grupy zdających otrzymał 40% maksymalnej liczby punktów za wszystkie 
zadania sprawdzające umiejętności związane z wyjaśnianiem zjawisk historycznych i tylko 
30% za wszystkie zadania sprawdzające umiejętności związane z przedstawieniem i oceną 
zjawisk historycznych. 

 
 

Rozkłady wyników z arkusza II ( poziom rozszerzony) 
 

Wykres 7. Rozkład wyników z arkusza II – wszyscy zdający 
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Wykres 8. Rozkład wyników z arkusza II z uwzględnieniem typu szkoły - egzamin obowiązkowy 
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Wykres 9. Rozkład wyników z arkusza II z uwzględnieniem typu szkoły - egzamin dodatkowy 
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Tabela 10. Charakterystyka statystyczna arkusza II 

Wartość 
Egzamin obowiązkowy Egzamin dodatkowy Wskaźnik 

statystyczny 
Opis wskaźnika 
statystycznego Ogółem LO LP Ogółem 

LO i LP LO LP Ogółem 
LO i LP 

średni wynik 
w procentach 

suma punktów uzyskanych 
przez zdających podzielona 

przez liczbę zdających 
34% 34% 26% 34% 35% 26% 35% 

mediana 

liczba punktów, którą 
uzyskał środkowy uczeń w 

rozkładzie uporządkowanym 
malejąco 

16 16 12 16 17 12 16 

najwyższy 
wynik  47 47 38 47 43 34 43 

najniższy 
wynik  0 0 0 0 0 0 0 

odchylenie 
standardowe 

miara rozproszenia wyników 
w odniesieniu do średniej 6,58 6,56 5,24 6,56 6,59 5,17 6,61 

 
Średni wynik uzyskany za rozwiązanie zadań w arkuszu wynosi 34% z 50 pkt 

możliwych do uzyskania i oznacza, że abiturienci opanowali 34% umiejętności sprawdzanych 
na egzaminie. Nieznacznie wyższe wyniki uzyskali zdający, którzy zdawali egzamin z historii 
wybranej jako przedmiot dodatkowy. Średni wynik dla egzaminu dodatkowego wynosi 
bowiem 35% pkt, a dla egzaminu obowiązkowego 34% pkt. Tendencja ta występuje tylko 
w wynikach absolwentów liceów ogólnokształcących. 

Różnica między wynikami egzaminu z historii zdających z LO i LP wynosi 4,21 pkt 
w przypadku egzaminu zdawanego jako obowiązkowy i 4,72 pkt w egzaminie zdawanym 
jako dodatkowy. 

Nikt ze zdających nie uzyskał 50 punków. Najwyższy wynik to 47 pkt i uzyskał go 
jeden maturzysta. Maturzyści w liceach profilowanych uzyskiwali niższe wyniki: najwyższy 
to 38 pkt i otrzymała go 1 osoba. Kolejny - 36 pkt tylko 2 osoby. Najniższy wynik 0 pkt 
otrzymało w sumie 32 zdających.  

Rozkład wyników dla wszystkich zdających jest prawoskośny. Miary tendencji 
centralnej są zbliżone, ale wartość średniej arytmetycznej jest wyższa niż mediana. Wyniki 
skupione są w przedziale 10 – 24 pkt. 

 
Łatwości zadań w arkuszu II (poziom rozszerzony) 

 
Wykres 10. Łatwość zadań w arkuszu II – wszyscy zdający 
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Tabela 11. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań w arkuszu II 

0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

43, 51 37, 38, 40, 42, 47, 
49, 50 36, 39, 41, 48 35, 45, 46 44 

Interpretacja zadania 

bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo łatwe 

Liczba zadań 

2 7 4 3 1 

Suma punktów za zadania i ich udział procentowy w punktacji ogółem 

23 14 8 4 1 
46% 28% 16% 8% 2% 
 
W części źródłowej (zadania od 35. do 50.) najtrudniejsze okazało się zadanie 43., 

które sprawdzało umiejętność całościowego wyjaśnienia problemu historycznego. Zdający 
poprzestawali w nim na analizie tekstów z epoki (Źródło E i F). Odpowiadając, pomijali 
natomiast tekst historiograficzny (Źródło G) i nie odwoływali się do szerszego kontekstu, 
a więc wiedzy o Rzeczpospolitej epoki stanisławowskiej. W drugim arkuszu 10% punktów 
można było uzyskać za zadania łatwe i bardzo łatwe. Było to zadanie 35, w którym należało 
zinterpretować dane statystyczne oraz trzy zadania zamknięte (44, 45, 46), związane 
z wyszukaniem i interpretacją informacji z tekstu. Maturzyści nie mają trudności 
z rozwiązywaniem tego typu zadań. 

Zadanie 51. okazało się bardzo trudne. Sprawdzało nie tylko umiejętność 
całościowego wyjaśniania problemów historycznych, przedstawienia przemian społecznych 
w Polsce XIII-XV w. lub w okresie Polski Ludowej, a więc ukazania przeobrażeń 
społecznych w określonym czasie i ich uwarunkowań, ale również umiejętność formułowania 
dłuższej wypowiedzi pisemnej na wybrany temat. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi 
zbudowane jest na podstawie trzeciego obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych 
dla poziomu rozszerzonego. Przypomnijmy raz jeszcze, że zawarte są w nim jednak 
umiejętności ze wszystkich obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych. Wskaźnik 
łatwości zadania 51. sugeruje, że zdający nie opanowali powyższych umiejętności i mają duże 
problemy z tworzeniem przejrzystej i logicznej wypowiedzi, która powinna zawierać 
sformułowane przez abiturientów własne wnioski i oceny. Z analiz koordynatorów 
odpowiedzialnych za historię z okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że bardzo 
często zdający rozmijali się z tematem wypracowania i z tematem (zagadnieniem lub 
problematyką) arkusza egzaminacyjnego. W rozważaniach unikali problematyki społecznej, 
a wypowiedzi były niejednokrotnie bardzo powierzchowne, mało konkretne i dominowały 
prace, które nie wykraczały poza poziom pierwszy. 

Porównanie wyników z poziomu rozszerzonego maturzystów z obu typów szkół 
pokazuje, że różnice są mniejsze niż wynikające z porównania wyników uzyskanych przez 
abiturientów z LO i LP z egzaminu na poziomie podstawowym. Warto podkreślić, że zdający 
z liceów profilowanych poradzili sobie dość dobrze z zadaniami arkusza II. Tym niemniej dla 
absolwentów liceów profilowanych 12 zadań, których poprawne rozwiązanie gwarantowało 
uzyskanie 84% pkt, było bardzo trudnych, natomiast dla maturzystów z liceów 
ogólnokształcących nieco mniej, bo 9, za które mogli otrzymać 74% pkt. Wypracowanie 
pozostaje najtrudniejszą częścią egzaminu maturalnego z historii dla wszystkich maturzystów. 
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Wykres 11. Łatwość sprawdzanych umiejętności w obu częściach arkusza II 
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Wykres 12. Rozwiązywalność zadań z obu części arkusza II z uwzględnieniem typów szkół 
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Dotychczasowe egzaminy dojrzałości, egzamin maturalny z historii przeprowadzony 

w 2002 roku na populacji 1280 osób (tzw. Nowa Matura) i badania pilotażowe (np. 
poprzedzające egzamin w maju 2005 roku próbne matury przeprowadzone przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne) pozwalają stwierdzić, że młodzież ma problemy z pisaniem 
wypracowań z historii. 

W Informatorze maturalnym/ od 2005 roku/ Historia (wyd. sierpień 2003) 
zaprezentowano wymagania egzaminacyjne, przykładowe arkusze egzaminacyjne i kryteria 
oceny zadań, w tym i wypracowania z historii. Problematyka wypracowania maturalnego z 
historii została szczegółowo również omówiona w Biuletynie maturalnym nr 5/Historia, 
umieszczonym na stronie internetowej CKE od marca 2004. Zasygnalizowano w nim słabe 
strony wypracowań i zwrócono uwagę na konieczność doskonalenia zarówno umiejętności 
historycznych, jak i konstrukcji prac pisemnych. 

Ćwiczeniom umiejętności konstruowania dłuższej wypowiedzi powinno towarzyszyć 
doskonalenie umiejętności analizy tematu, selekcji oraz doboru materiału i argumentów, 
uogólniania i syntetycznego ujmowania materiału, czy precyzji wyrażania myśli. Nie można 
oczywiście zapominać, że realizacja wybranego tematu wymaga wykazania się znajomością 
faktografii i terminologii historycznej, a braki w tej wiedzy, trudności z odtworzeniem 
faktografii i zastosowaniem jej do przedstawienia procesów historycznych i ich oceny 
powodują problemy z realizacją zadania rozszerzonej odpowiedzi. 
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Warto wiedzieć, że zdaniem dr. Macieja Mycielskiego, wicedyrektora do spraw 
studenckich Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, już na pierwszym roku  
studentowi potrzebne są zwłaszcza trzy umiejętności: umiejętność konstruowania dłuższej 
wypowiedzi pisemnej, czytania tekstu naukowego ze zrozumieniem, a także umiejętność 
porządkowania informacji pozyskiwanych z różnorodnych źródeł (wywiad w Szkolne Mówią 
Wieki, nr 3/4 marzec 2004 pod znamiennym tytułem „Najważniejsza jest praca pisemna”). 
Dlatego powyższe umiejętności, zapisane w Podstawie programowej, przyszli studenci 
powinni wynieść ze szkoły. Współtwórcy standardów wymagań egzaminacyjnych z historii 
i współautorzy struktury egzaminu maturalnego z historii, pracownicy wyższych uczelni 
(Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego) i doświadczeni nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych, wpisali te umiejętności na listę osiągnięć sprawdzanych na maturze. 
Reasumując: przygotowanie do egzaminu maturalnego w obecnej formie jest więc 
przygotowaniem do studiów humanistycznych, a nawet do pisania przyszłej pracy 
licencjackiej i magisterskiej. 

 
Na łamach Wiadomości Historycznych, czasopisma metodyczno-przedmiotowego, 

wnikliwie przeanalizowano strukturę i formę egzaminu maturalnego z historii (Wiadomości 
Historyczne nr 5/2003, nr 1/2004) i zaproponowano ćwiczenia przygotowujące uczniów 
do pisania krótkiego wypracowania (Wiadomości Historyczne nr 3/2005). Kilkakrotnie 
podkreślano wagę ćwiczeń w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, 
„wprawek” przed egzaminem (jak wyżej oraz Wiadomości Historyczne nr 4/2005). 
Jednocześnie w artykułach przypominano, że przygotowywanie maturzystów 
do komponowania dłuższych wypowiedzi, wypowiadania się w rozprawce jest rozwijaniem 
umiejętności gimnazjalistów (to osiągnięcie jest bowiem wpisane w Podstawę programową 
kształcenia ogólnego z języka polskiego i historii dla gimnazjum i liceów ogólnokształcących, 
liceów profilowanych i techników). Warto przypomnieć, że podczas egzaminu gimnazjalnego 
w 2004 r. z zakresu przedmiotów humanistycznych zadanie, które wymagało od uczniów 
zredagowania rozprawki – tekstu zgodnego z tematem, spójnego, logicznie 
uporządkowanego, poprawnego pod względem językowym, najbardziej zróżnicowało 
uczniów, a sformułowanie argumentów sprawiło uczniom najwięcej trudności (Egzamin 
gimnazjalny 2004. Sprawozdanie, CKE, Warszawa, lipiec 2004).  

 
Podsumowując należy podkreślić, że wyniki egzaminu majowego pozwalają 

na sformułowanie wniosku, że umiejętności zapisane w standardach wymagań 
egzaminacyjnych niezbędne przy analizie źródeł informacji historycznej i pisaniu krótkiego 
wypracowania powinny być doskonalone. Uczniowie zainteresowani egzaminem maturalnym 
na poziomie rozszerzonym i w perspektywie podjęciem studiów humanistycznych powinni 
rozwijać te właśnie umiejętności. 

 
 

Analiza staninowa wyników 
 
W celu przeprowadzenia normalizacji wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym 

z historii uporządkowano je rosnąco i podzielono na 9 przedziałów, zwanych staninami, 
grupujących – według stałych założeń skali staninowej – kolejne 4%, 7%, 12%, 17%, 20%; 
17%, 12%; 7%, 4% wyników. Zależnie od stopnia trudności narzędzia egzaminacyjnego dla 
populacji badanych w kolejnych edycjach egzaminu zmieniać się będą wyrażone 
w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych staninach. 

Dla każdego egzaminu i dla każdej edycji egzaminu z danego przedmiotu będą 
przygotowywane oddzielne tabele porządkujące wyniki na przyjętej skali.  
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Tabela 12. Wyniki egzaminu maturalnego z historii na skali „standardowej dziewiątki” 

HISTORIA Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Średni wynik 53,83% 34,02% 

Stopień skali Opis stopnia skali Zakresy wyników Zakresy wyników 

1 najniższy od 0% do 30% od 0% do 14% 

2 bardzo niski od 31% do 35% od 16% do 18% 

3 niski od 36% do 41% od 20% do 22% 

4 niżej średniego od 42% do 48% od 24% do 28% 

5 średni od 49% do 56% od 30% do 34% 

6 wyżej średniego od 57% do 65% od 36% do 42% 

7 wysoki od 66% do 74% od 44% do 52% 

8 bardzo wysoki od 75% do 82% od 54% do 62% 

9 najwyższy od 83% do 100% od 64% do 100% 

 
W kolumnie zatytułowanej Poziom podstawowy / Zakresy wyników zostały ujęte 

wyniki wszystkich zdających historię. Kolumna zatytułowana Poziom rozszerzony / Zakresy 
wyników  ukazuje wyniki tylko tych abiturientów, którzy poza poziomem podstawowym 
zdawali dodatkowo poziom rozszerzony. 

 
Wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych 

staninach są uzależnione od osiągnięć populacji zdających, więc mogą być różne w kolejnych 
edycjach egzaminu z tego samego przedmiotu i w egzaminach z różnych przedmiotów, 
np. jeżeli abiturient zdający historię w maju 2005 r. uzyskał za rozwiązanie zadań z poziomu 
podstawowego 87% pkt, oznacza, że był to wynik elitarny, należący do 9 stanina, czyli 
mieścił się wśród 4% wyników najwyższych. Jeżeli zdający uzyskał za rozwiązanie zadań 
z poziomu rozszerzonego 64% pkt, oznacza, że był to wynik także najwyższy, czyli 
mieszczący się w 9 staninie, ale ten sam wynik uzyskany na poziomie podstawowym mieścił 
się zaledwie w 6 staninie, co oznacza, że ponad 23% badanej populacji otrzymało 
na poziomie podstawowym wyniki wyższe niż 64%. 

Zwróćmy uwagę na pierwszy stanin, czyli na 4% wyników najniższych na poziomie 
podstawowym: zakres wyników uzyskanych z historii w maju 2005 roku na tym poziomie 
wyrażony w procentach wynosi od 0% do 30%, a więc zdający, który otrzymał 30% punktów 
z poziomu podstawowego uzyskał wynik należący do najniższych, natomiast 30 % punktów 
na poziomie rozszerzonym mieści się w 5 staninie, czyli wśród wyników średnich. 

Gdybyśmy chcieli porównać wyniki uzyskane przez zdających w maju 2005 roku 
z różnych przedmiotów, okazałoby się, że zakresy wyników w poszczególnych staninach są 
różne, np.: jeżeli zdający matematykę na poziomie podstawowym uzyskał wynik 72% 
punktów, to zmieścił się on w staninie 6, czyli w siedemnastoprocentowej grupie wyników 
wyższych od średniego, ale ten sam wynik uzyskany przez zdającego historię mieści się 
w staninie 7, czyli w dwunastoprocentowej grupie wyników wysokich. 

 
Znormalizowana skala staninowa może posłużyć do porównywania osiągnięć 

zdających w danym roku z różnych przedmiotów lub z kolejnych edycji egzaminu z danego 
przedmiotu. Dlatego też może być wykorzystana, między innymi, w procesie rekrutacji 
na wyższe uczelnie. 
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4. Egzamin maturalny z historii w oddziałach dwujęzycznych 
 
Zostały opracowane trzy zestawy zadań egzaminacyjnych z historii dla maturzystów 

ze szkół, w których historia jest nauczana dwujęzycznie: arkusz III z historii w języku 
angielskim, arkusza III z historii w języku francuskim, arkusz III z historii w języku 
niemieckim. Za rozwiązanie zadań w drugim języku nauczania zdający mógł otrzymać 
maksymalnie 50 punktów. Zadania  w tych arkuszach sprawdzały umiejętności opisane 
w standardach z historii dla poziomu podstawowego. Egzamin polegał na sprawdzeniu 
umiejętności pracy z materiałami źródłowymi oraz umiejętności formułowania dłuższej 
wypowiedzi pisemnej. Zdający otrzymał arkusz egzaminacyjny z różnorodnymi źródłami 
wiedzy historycznej, takimi jak źródła pisane (ok. 350 słów), ikonograficzne, statystyczne, 
kartograficzne, które podejmowały wybrane zagadnienie historyczne z historii powszechnej. 
W przypadku arkusza w języku angielskim była to rola kobiet na przestrzeni dziejów, arkusza 
w języku francuskim – absolutyzm francuski w XVII wieku, a arkusza w języku niemieckim 
– rola wybitnych Niemców w dziejach XVIII-XX wieku. Arkusze egzaminacyjne zawierały 
różnego rodzaju zadania; zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda 
– fałsz”) i otwarte, które wymagały samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi 
na pytania do podanych źródeł informacji. Nieliczne zadania odwoływały się do wiedzy 
pozaźródłowej. Ostatnie zadanie o charakterze podsumowującym polegało na zredagowaniu 
spójnego tekstu (ok. 150 słów). Zaproponowane tematy w ostatnim zadaniu były zgodne 
z zagadnieniami głównymi arkusza i nawiązywały do zamieszczonych materiałów 
źródłowych. 

 
Tabela 13. Charakterystyka statystyczna arkusza III 

Wartość 
Wskaźnik 

statystyczny 
Opis wskaźnika 
statystycznego historia 

w języku 
angielskim 

historia 
w języku 

francuskim 

historia 
w języku 

niemieckim 

liczba zdających  82 86 27 

średni wynik 
w procentach 

suma punktów uzyskanych przez 
zdających podzielona przez liczbę 

zdających 
71% 70% 61% 

modalna najczęściej powtarzający się 
wynik 35 33 27 

mediana 
liczba punktów, którą uzyskał 
środkowy uczeń w rozkładzie 
uporządkowanym malejąco 

36 35 31 

najwyższy wynik  47 47 42 

najniższy wynik  21 17 19 
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Tabela 14. Niektóre wskaźniki statystyczne arkusza III w języku angielskim 

Wskaźnik 
statystyczny 

Opis wskaźnika 
statystycznego Wartość Komentarz 

średni wynik 
w procentach 

suma punktów uzyskanych 
przez zdających podzielona 

przez liczbę zdających 
71% 

najwyższy 
wynik  47 

najniższy 
wynik  21 

Do egzaminu przystąpiło 82 maturzystów. 
Zestaw zadań okazał się łatwy. Statystyczny 

zdający uzyskał ok. 35,26 pkt na 50 możliwych 
do uzyskania. Oznacza to, że opanował 71% 
umiejętności sprawdzanych na egzaminie. 

Nieznacznie wyższe wyniki uzyskali maturzyści, 
którzy zdawali historię jako przedmiot 

dodatkowo wybrany. Ich średni wynik to 36,50 
pkt. Najczęstszy wynik zdającego to 35 pkt. 
Najwyższy wynik uzyskała 1 osoba z grupy 

zdających historię jako przedmiot obowiązkowy. 
Najniższy wynik uzyskał 1 zdający. 

 
 

Tabela 15. Niektóre wskaźniki statystyczne arkusza III w języku francuskim 

Wskaźnik 
statystyczny 

Opis wskaźnika 
statystycznego Wartość Komentarz 

średni wynik 
wprocentach 

suma punktów uzyskanych 
przez zdających podzielona 

przez liczbę zdających 
70% 

najwyższy 
wynik  47 

najniższy 
wynik  7 

Do egzaminu przystąpiło 86 maturzystów. 
Zestaw zadań okazał się łatwy. Statystyczny 
zdający uzyskał ok. 34,81 pkt na 50 możliwych 
do uzyskania. Oznacza to, że opanował 70% 
umiejętności sprawdzanych na egzaminie. 
Nieznacznie wyższe wyniki uzyskali maturzyści, 
którzy zdawali historię jako przedmiot 
dodatkowo wybrany. Ich średni wynik to 36,75 
pkt. Najczęstszy wynik zdającego to 33 pkt. 
Najwyższy wynik uzyskały 2 osoby, obie z 
grupy zdających historię jako przedmiot 
obowiązkowy. Najniższy wynik uzyskał 1 
maturzysta również z grupy zdających historię 
jako przedmiot obowiązkowy. 

 
 

Tabela 16. Niektóre wskaźniki statystyczne arkusza III w języku niemieckim 

Wskaźnik 
statystyczny 

Opis wskaźnika 
statystycznego Wartość Komentarz 

średni wynik 
w procentach 

suma punktów uzyskanych 
przez zdających podzielona 

przez liczbę zdających 
 

61% 

najwyższy 
wynik  42 

najniższy 
wynik  19 

Do egzaminu przystąpiło 27 maturzystów. 
Zestaw zadań okazał się umiarkowanie trudny. 
Statystyczny zdający uzyskał ok. 30,37 pkt na 50 
możliwych do uzyskania. Oznacza to, że 
opanował 61% umiejętności sprawdzanych na 
egzaminie. Wyższe wyniki uzyskali maturzyści, 
którzy zdawali historię jako przedmiot 
dodatkowo wybrany. Ich średni wynik to 34,33 
pkt. Najczęstszy wynik zdającego to 27 pkt. 
Najwyższy wynik uzyskała 1 osoba z grupy 
zdających historię jako przedmiot dodatkowo 
wybrany. Najniższy wynik uzyskał 1 maturzysta 
z grupy zdających historię jako przedmiot 
obowiązkowy. 
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Wykres 13. Łatwość zadań z arkuszy egzaminacyjnych z historii w oddziałach dwujęzycznych 
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Do egzaminu maturalnego z historii w oddziałach dwujęzycznych, którzy pisali arkusz 

III w całej Polsce przystąpiło ogółem 195 abiturientów. Spośród nich 180 osób wybrało 
historię jako przedmiot obowiązkowy, a 15 maturzystów zdawało historię jako przedmiot 
dodatkowy. W sumie do egzaminu na poziomie rozszerzonym z tej populacji przystąpiło 183 
maturzystów; dla 168 spośród nich był to egzamin zdawany jako obowiązkowy. 

Wszyscy maturzyści oddziałów dwujęzycznych, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego z historii jako przedmiotu obowiązkowego otrzymali z arkusza I powyżej 30 pkt, 
czyli zdali ten egzamin. W grupie maturzystów z oddziałów dwujęzycznych (patrz diagram 
7.) absolwenci szkół z francuskim językiem nauczania uzyskali nieco słabsze wyniki w 
arkuszu I i II niż maturzyści ze szkół z angielskim i niemieckim językiem nauczania. Warto 
jednak zaznaczyć, że absolwenci oddziałów dwujęzycznych opanowali średnio od 67 do 70% 
umiejętności sprawdzanych na egzaminie w arkuszu I i jest to wyższy wynik niż średnia 
krajowa, która wynosi 54%. Podobne zjawisko widoczne jest w odniesieniu do arkusza II. 
Absolwenci oddziałów dwujęzycznych opanowali średnio od 40 do 49% umiejętności 
sprawdzanych na egzaminie w arkuszu II i jest to również wyższy wynik niż średnia krajowa, 
która wynosi 34%. 

 
 

5. Podsumowanie i wnioski 
 

1. Egzamin maturalny z historii zdawało łącznie 68160 absolwentów, co stanowi 22,1% 
ogółu zdających. Historia jest jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów 
na egzaminie maturalnym.  

 
2. Średni wynik w procentach uzyskany przez zdających za rozwiązanie arkusza I wynosi 

54%, a więc zestaw zadań okazał się umiarkowanie trudny. Natomiast średni wynik 
w procentach uzyskany za rozwiązanie arkusza II wynosi 34%, tym samym zadania w 
tym arkuszu okazały się trudne. Oba arkusze dobrze zróżnicowały zdających. 
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3. Najwięcej trudności sprawiły zdającym zadania sprawdzające umiejętności obszaru 
drugiego i trzeciego standardów egzaminacyjnych z historii. Te właśnie umiejętności 
powinny zatem być rozwijane przez nauczycieli w szkołach ponagimnazjalnych. 

 
4. Egzamin wykazał, że młodzież ma duże problemy z analizą i interpretacją materiałów 

źródłowych, które wymagają porównania, wyciągania wniosków, a także odwołania do 
szeregu kontekstów z historii Polski i powszechnej. Pokazuje to zwłaszcza zadanie 43.  

 
5. Krótkie wypracowanie okazało się najtrudniejszym zadaniem egzaminacyjnym. Składa 

się na to szereg przyczyn. Obok tych wymienionych w punkcie 4. należy dodać tak 
prozaiczną jak nieznajomość faktografii i terminologii z zakresu obejmującego tematy 
(braki w podstawowej wiedzy uniemożliwiły maturzystom napisanie poprawnej pracy) 
oraz niedostateczna liczba ćwiczeń doskonalących umiejętność pisania pracy z historii. 
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WWiieeddzzaa  oo  ssppoołłeecczzeeńńssttwwiiee  
 
 
Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie odbył się w całym kraju 19 maja 2005 

r. i miał formę pisemną. Maturzyści mogli zdawać wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot 
obowiązkowy lub dodatkowo wybrany. 

 
Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na 

poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a decyzję o wyborze poziomu zdający 
podejmował w czasie egzaminu. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
z arkusza I, a po przerwie kontynuowali egzamin ci, którzy podjęli decyzję zdawania wiedzy 
o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 
minut i polegał na rozwiązaniu zadań z arkusza II. Warunkiem zdania egzaminu było 
uzyskanie na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia, a 
dla poziomu rozszerzonego nie określono progu zaliczenia. 

 
Maturzyści, którzy wybrali wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot dodatkowy, 

zdawali egzamin na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 270 minut i składał się z dwóch 
części. W części pierwszej trwającej 120 minut zdający rozwiązywali arkusz I, a w części 
drugiej która trwała 150 minut arkusz II. Arkusze egzaminacyjne dla wiedzy o społeczeństwie 
wybranej jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy były takie same. Dla 
wiedzy o społeczeństwie zdawanej jako przedmiot dodatkowy nie określono progu zaliczenia. 
Wyniki egzaminu zostały zapisane na świadectwie dojrzałości w skali procentowej. 

 
 

1. Populacja zdających 
 
Do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło w całej Polsce 

ogółem 56651 zdających co stanowi 18,33% wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu. 
Wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy wybrało 31439, co stanowi  55,49% 
ogólnej liczby zdających ten przedmiot, a 25212 zdających wybrało ten przedmiot jako 
dodatkowy, co stanowi 44,50%. 

 
Tabela 1. przedstawia liczbę zdających ze względu na OKE i wybór tego przedmiotu 

jako obowiązkowy oraz jako przedmiot dodatkowy z uwzględnieniem typu szkoły. 
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Tabela 1. Liczba zdających z uwzględnieniem OKE, województwa i typu szkoły 

Liczba zdających 
Przedmiot 

obowiązkowy 
Przedmiot 
dodatkowy OKE Łącznie  

w OKE Województwo 
Łącznie  

w 
województwach

LO LP LO LP 
kujawsko-pomorskie 2453 1117 382 867 87 

Gdańsk 5603 
pomorskie 3150 985 604 1442 119 

Jaworzno 5761 śląskie 5761 2819 1075 1753 114 
lubelskie 4220 1559 632 1808 221 

małopolskie 4871 1855 554 2246 216 Kraków 12953 
podkarpackie 3862 1480 723 1507 152 

podlaskie 1995 839 486 626 44 
Łomża 3856 

warmińsko-mazurskie 1861 706 415 695 45 
łódzkie 3252 1168 493 1461 130 

Łódź 5524 
świętokrzyskie 2272 702 550 897 123 

lubuskie 1790 682 401 626 81 
wielkopolskie 4023 1343 649 1825 206 Poznań 8143 

zachodniopomorskie 2330 991 294 964 81 
Warszawa 8807 mazowieckie 8807 3577 1407 3617 206 

dolnośląskie 4306 1289 779 2079 159 
Wrocław 6004 

opolskie 1698 543 340 736 79 
Ogółem 56651  56651 21655 9784 23149 2063 

 * LO – liceum ogólnokształcące;    ** LP – liceum profilowane 

Diagram 1. Podział populacji zdających uwzględniający wielkość miejscowości, w której znajduje się 
szkoła 

2%
19%

39%

40%

wieś miasto do 20 tys. miasto od 20 tys. do 100 tys. miasto pow. 100 tys.
 

 
2. Arkusze egzaminacyjne 

 
Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane zgodnie z koncepcją przedstawioną w 

Informatorze maturalnym od 2005 roku – Wiedza o społeczeństwie Arkusze egzaminacyjne 
opracowano dla dwóch poziomów wymagań: 

- podstawowego – arkusz I 
- rozszerzonego – arkusz II 

Za prawidłowe rozwiązanie zadań pierwszego arkusza zdający mógł otrzymać 100 
punktów, drugiego 70 punktów. 
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Aby zdać egzamin maturalny należało uzyskać minimum 30 pkt za arkusz I, wiedzy 
o społeczeństwie zdawanej jako przedmiot obowiązkowy. Dla poziomu rozszerzonego nie 
ustalany jest próg zaliczenia egzaminu – wynik w procentach wpisywany jest na świadectwo 
dojrzałości. 

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały umiejętności określone w 3 
obszarach standardów egzaminacyjnych: 

I. Wiadomości i rozumienie: 
• zdający zna i rozumie zjawiska oraz procesy z następujących obszarów: 

− społeczeństwo, 
− polityka, 
− prawo, 
− Polska, Europa, świat, 

które stosuje do opisu, wyjaśnienia i oceny omawianych zagadnień. 
II. Korzystanie z informacji: 

• zdający stosuje wiadomości i słownictwo do wyjaśnienia procesów 
zachodzących we współczesnym świecie. 

III. Tworzenie informacji: 
• zdający przedstawia i ocenia wydarzenia, formułując logiczną wypowiedź 

pisemną. 
 

Arkusz I 
 
Arkusz pierwszy zawierał 17 stron, w tym instrukcja dla zdającego, zadania 

egzaminacyjne i brudnopis. Na arkusz składało się dwadzieścia pięć zadań (szesnaście 
zamkniętych za 45 punktów i dziewięć zadań otwartych za 55 punktów). Łącznie 
za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać 100 punktów. 

Konstrukcja zadań pozwalała zbadać stopień opanowania wiedzy, umiejętności 
we wszystkich trzech obszarach standardów egzaminacyjnych. 

W arkuszu obszar I standardów /wiadomości i rozumienie/ sprawdzało dziesięć zadań 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14.1.A, 14.2.,15, 16; można było za nie uzyskać 23% punktów. 

Zadania sprawdzające umiejętności drugiego obszaru / korzystanie z informacji/ 
nr 6,7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24; pozwalały uzyskać 56% punktów możliwych 
do zdobycia. 

Umiejętności określone w III obszarze standardów /tworzenie informacji/ badały 
zadania nr 14.1.B, 21cBa,b, 25 można było za nie uzyskać 21% punktów. 

Cztery zadania 14,19,20 i 21 to zadania rozbudowane sprawdzające umiejętności 
ze wszystkich obszarów  standardów. Stąd różnice pomiędzy kartoteką, która jest 
szczegółowa a wykresami graficznymi, w których przyjęto zasadę wskazywania obszaru 
dominującego. 

 
Zadania sprawdzały następujące wiadomości i umiejętności: 

- wykazanie się znajomością zjawisk życia społecznego ( zadanie nr 1, 5), 
- rozpoznawanie funkcji państwa, systemów politycznych i ideologicznych (zadanie 

nr 2, 4, 9) 
- wskazywanie kompetencji instytucji, organów władzy i samorządu RP (zadanie 3, 8, 

12, 15, 16, 17) 
- wyjaśnienie zasady podziału władzy, podanie jej autora oraz wyjaśnienie korzyści z 

tego płynących 
- podanie wieku osoby uzyskującej zdolność prawną (zadanie nr 13) 
- przyporządkowanie praw człowieka do generacji (zadanie nr 6) 
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- rozpoznawanie zasad stosowania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie nr 7) 
- wskazywanie kompetencji instytucji i organizacji międzynarodowych (zadanie nr 

11) 
- rozpoznawanie postaci europejskiej i polskiej sceny politycznej (zadanie nr 10) 
- lokalizowanie na mapie państw i stron konfliktu (zadanie nr 18) 
- czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych (zadanie nr 19) 
- odczytywanie  danych z wykresu i z tabeli (zadanie nr 20a, 21, 23, 24) 
- odróżnianie informacji o faktach od opinii (zadanie 21) 
- formułowanie stanowiska w sprawach publicznych (zadanie 20b, 21 Ac, Bc) 
- sporządzanie ekspertyzy z wykorzystaniem materiałów (zadanie nr 25)  

 
Zadania z arkusza I obejmowały wiedzę i umiejętności opisane w standardach 

wymagań egzaminacyjnych w następujących proporcjach: 
 

Diagram 2. Umiejętności sprawdzane w arkuszu I 

23%

52%

25%

wiadomości i rozumienie
korzystanie z informacji
tworzenie informacji  

 
Uwaga: Przy konstruowaniu diagramu - w przypadku zadań złożonych 14, 19, 20 i 21 - 
przyjęto standard dominujący. 

 
Szczegółowy opis sprawdzanych umiejętności przedstawia kartoteka arkusza 

egzaminacyjnego – Tabela 2. 
 

Tabela 2. Kartoteka arkusza I 

Podstawa Numer 
zadania 

Sprawdzana czynność 
Zdający potrafi: Punkt Dział*

Rodzaj 
zadania Standard Liczba 

punktów

1 wybrać rodzaj grupy społecznej I 1 S WW I 1 0 – 1 

2 określić funkcje państwa I 1 P WW I 4 0 – 1 

3 wskazać kompetencje Rzecznika Praw 
Obywatelskich II 5 P WW I 7 0 – 1 

4 rozpoznać system polityczny I 2 P WW I 4 0 – 1 

5 rozróżnić pojęcia związane z narodem I 1 S WW I 3 0 – 1 

6 przyporządkować prawa człowieka do generacji III 4 PR D II 1 0 – 6 

7 rozpoznać prawdziwe lub fałszywe wyjaśnienie 
terminów związanych z prawem III 6 PR PF II 1 0 – 3 

8 rozpoznać  prawdziwe lub fałszywe wyjaśnienie 
terminów związanych z ustrojem Polski II 7 P PF II 1 0 – 3 
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9 przyporządkować hasła programowe  do ideologii II 4 P D II 4 0 – 4 

10 przyporządkować postaci sceny politycznej w Polsce 
i w Europie do biogramów II 6 PEŚ/P/

PR D II 4 0 – 4 

11 przyporządkować instytucje i organizacje 
międzynarodowe do ich charakterystyk IV 2 PEŚ D II 4 0 – 4 

12 rozpoznać  kompetencje organów władzy 
sądowniczej w  III RP II 7 PR KO I 10 0 – 4 

13 podać wiek osoby uzyskującej zdolność prawną i 
zdolność do czynności prawnych III 1 PR KO I 12 0 – 3 

14.1.A wyjaśnić zasadę  funkcjonowania państwa 
demokratycznego (zasada podziału władzy) II  2 P KO I 5 0 – 2 

14.1.B podać najważniejszą korzyść wynikającą 
z  zastosowania tej zasady II  2 P KO III 4 0 – 1 

14.2 podać autora zasady podziału władzy i stulecie, w 
którym ta zasada została sformułowana II  2 P KO I 5 0 – 2 

15 wymienić podmioty posiadające inicjatywę 
ustawodawczą w Polsce II 7 P KO I 7 0 – 5 

16 wybrać zadanie samorządu terytorialnego w Polsce II 7 P WW I 7 0 – 1 
17 rozróżnić źródła finansowania wydatków gminy II 7 P D II 7 0 – 3 

18 
rozpoznać i nazwać państwa na mapie konturowej 
oraz określić strony konfliktów po 1990 r. na terenie 
tych państw 

IV 2 PEŚ KO II 4 0 – 6 

A. wskazać właściwe rozumienie pojęcia (na 
podstawie aktu prawnego) III 6 PR WW I 12 0 – 1 

B. podać warunek niezbędny do uzyskania 
osobowości prawnej przez partię polityczną (na 
podstawie aktu prawnego) 

III 6 PR KO II 7 0 – 1 

C. podać nazwę organu władzy sądowniczej oraz 
podać przyczynę odmowy wpisania partii do 
ewidencji (na podstawie aktu prawnego) 

III 6 PR KO II 7 0 – 2 
19 

D. wymienić sposoby finansowania partii 
politycznych (na podstawie aktu prawnego) III 6 PR KO II 7 0 – 2 

A. wymienić nazwy państw na podstawie wykresu IV 1 PEŚ D II 2 0 – 2 
20 B. podać zmianę siły głosu Polski i wyjaśnić 

stanowisko władz polskich IV 1 PEŚ KO III 2 0 – 3 

Źródło A. 
a) odczytać dane z wykresu I 5 S KO II 2 0 – 1 

Źródło A. 
b) odczytać dane z wykresu I 5 S KO II 2 0 – 1 

c) podać przyczyny kształtowania się opinii 
pozytywnych i negatywnych I 5 S KO III 2 0 – 4 

Źródło B. 
a) interpretować dane z tabeli I 5 S KO II 2 0 – 1 

21 

Źródło B. 
b) podać przyczyny oceny „Solidarności” I 5 S KO III 2 0 – 1 

22 odróżnić fakty od opinii I 4 S D II 3 0 – 8 

23 podać przyczyny przedstawionych opinii 
Europejczyków (na podstawie źródła statystycznego) IV 2 PEŚ KO II 6 0 – 3 

24 wskazać i wymienić organy władzy państwowej (na 
podstawie źródła statystycznego) II 1 P KO II 2 0 – 2 

25 sporządzić ekspertyzę, wykorzystując załączony 
materiał źródłowy II 1 P KO III 5 0 – 12 

* S – społeczeństwo; P – polityka;  PR – prawo; PEŚ – Polska, Europa, świat 
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Arkusz II 
 
Zadania z Arkusza II sprawdzały wiedzę i umiejętności opisane w trzech obszarach 

standardów egzaminacyjnych. 
 
Na arkusz składało się 13 zadań (jedno zadanie zamknięte za dwa punkty, jedenaście 

zadań otwartych krótkiej odpowiedzi za 34 punkty i jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi 
za 34 punkty). Za rozwiązanie zadań z arkusza II można było otrzymać łącznie 70 punktów. 

Zadania 26 – 28 wymagały od piszącego analizy różnych źródeł informacji. 
W zadaniu 29 zdający wybierał jeden z dwóch zaproponowanych tematów. 

Zadanie 29 sprawdzało umiejętność napisania dłuższej wypowiedzi na jeden 
z zaprezentowanych tematów. Ta umiejętność zawiera się w trzecim obszarze standardów 
i tak został ten problem przedstawiony w zestawieniu ilustrującym procentowy udział zadań 
w poszczególnych obszarach. W istocie rozwiązanie zadania 29. wymaga wykazania się 
wiedzą i umiejętnościami również z pierwszego obszaru, jednak jego procentowy udział jest 
bardzo trudny do określenia, stąd też nie jest w tym wykresie ujmowany.  

 
Temat nr 1. 
„Przedstaw i oceń politykę władz polskich wobec mniejszości narodowych 

i etnicznych w latach 1945 – 1989. Omów sytuację tych mniejszości w III Rzeczypospolitej. 
Odwołaj się do znanych ci aktów prawnych obowiązujących w Polsce i na świecie oraz 
do zaprezentowanych materiałów. Sformułuj i uzasadnij swoje stanowisko w sporze o to, czy 
szczególne uprawnienia mniejszości narodowych i etnicznych są zgodne z zasadami 
demokratycznego państwa polskiego.” 

 
Temat nr 2. 
„Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

czynniki, które na niego wpłynęły. Uwzględnij czynniki polityczne i prawne, społeczno- 
ekonomiczne, historyczne oraz religijno – kulturowe. Wypowiedź uzasadnij, odwołując się 
także do konkretnych przykładów i wykorzystując zamieszczone powyżej materiały.” 

 
 

Diagram 3. Umiejętności sprawdzane w arkuszu II 
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wiadomości i rozumienie korzystanie z informacji
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Szczegółowy opis sprawdzanych umiejętności przedstawia kartoteka arkusza 

egzaminacyjnego – Tabela 3. 
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Tabela 3. Kartoteka arkusza II 

Podstawa Numer 
zadania 

Sprawdzana czynność 
Zdający potrafi: Punkt Dział*

Rodzaj 
zadania Standard Liczba 

punktów

26.1 wskazać sposób realizacji ustawy (na 
podstawie aktu prawnego) III 6 r. PR WW II 1 0 – 2 

26.2 wypisać z tekstu działania państwa na 
rzecz ochrony mniejszości narodowych III 7 PR KO II 1 0 – 5 

26.3 wymienić i hierarchizować mniejszości 
narodowe i etniczne I 1 r. S KO I 3 0 – 4 

26.4. określać fazę procesu legislacyjnego (na 
podstawie aktu prawnego) III 5 PR KO II 1 

II 1 0 – 1 

26.5 wyszukać informacje w tekście 
publicystycznym III 7 PR KO III 2 0 – 1 

26.6 wyszukać argumenty przeciw 
i  formułować argumentację za II 5 P KO II 1 0 – 2 

26.7 wyszukać informacje w tekście 
popularnonaukowym II 3 P KO II 1 0 – 3 

27.1 nazywać problemy przedstawione na 
rysunku satyrycznym I 7 S KO II 1 0 – 1 

27.2 wyjaśniać pojęcie opinii publicznej I 7 S KO I 1 0 – 1 
28.1 odczytywać dane statystyczne z wykresu I 5 S D II 1 0 – 4 

28.2 formułować własne wnioski na 
podstawie podanych danych I 5 S KO III 3 0 – 4 

28.3 interpretować dane z wykresu I 5 S KO II 1 0 – 8 

29 
napisać dłuższą wypowiedź na jeden 
z podanych tematów 

I 5, II 5, III 1 r., III 
7, I 1 r., I 3, III 1 r., 

II  5, III 7, I 1 r. 

S 
P RO III 0 – 34 

* S – społeczeństwo; P – polityka;  PR – prawo; PEŚ – Polska, Europa, świat 

 
Wykres 1. Umiejętności sprawdzane w arkuszach I i II 
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3. Wyniki egzaminu z wiedzy o społeczeństwie 

 
Do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło w całej Polsce 

ogółem 56651 zdających. Wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy wybrało 
31439 abiturientów, spośród których nie zdało egzaminu z tego przedmiotu 2025 osób, co 
stanowi 6,44%. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie zdało więc 29414 osób, czyli około 94% 
spośród zdających ten przedmiot w części obowiązkowej. Przypomnijmy, że egzamin 
z wiedzy o społeczeństwie (tak jak i innych przedmiotów) zdawany jako przedmiot 
dodatkowy nie posiadał progu zaliczenia. 
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Tabela 4. Zdawalność egzaminu z wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu obowiązkowego 

Przystąpili – liczba osób Zdali w % OKE Województwo 
LO LP LO LP 

kujawsko-pomorskie 1117 382 98,2 87,4 Gdańsk 
pomorskie 985 604 97,9 82,3 

Jaworzno śląskie 2819 1075 98,6 91,7 
lubelskie 1559 632 97,6 83,1 

małopolskie 1855 554 98,6 88,6 Kraków 
podkarpackie 1480 723 97,8 88,1 

podlaskie 839 486 96,4 74,1 Łomża 
warmińsko-mazurskie 706 415 94,2 68,9 

łódzkie 1168 493 98, 90,1 Łódź 
świętokrzyskie 702 550 98, 91,4 

lubuskie 682 401 92,8 70,1 
wielkopolskie 1343 649 94,6 76,9 Poznań 

zachodniopomorskie 991 294 94,9 60,2 
Warszawa mazowieckie 3577 1407 98,8 91,6 

dolnośląskie 1289 779 98,4 88,7 Wrocław 
opolskie 543 340 98,3 83,5 

Ogółem 21655 9784 97,6 84,7 
Ogółem w LO i LP 31439 93,6 

 
 

Tabela 5. Średnie wyniki egzaminu w okręgowych komisjach egzaminacyjnych z uwzględnieniem 
województw i typu szkoły 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 
LO LP LO LP 

OKE województwo średnia 
liczba 

punktów

średni 
wynik 
w % 

średnia 
liczba 

punktów

średni 
wynik 
w % 

średnia 
liczba 

punktów

średni 
wynik 
w % 

średnia 
liczba 

punktów 

średni 
wynik 
w % 

pomorskie 60,3 60,3% 43,6 43,6% 56,2 80,2% 43,5 62,2%Gdańsk 
kujawsko-pomorskie 58,6 58,6% 44,4 44,4% 55,3 79,0% 42,3 60,4%

Jaworzno śląskie 60,5 60,5% 44,5 44,5% 59,6 85,1% 47,8 68,3%
małopolskie 58,9 58,9% 43,8 43,8% 57 81,4% 45,4 64,9%

podkarpackie 56,8 56,8% 41,1 41,1% 54,9 78,4% 41,8 59,7%Kraków 
lubelskie 56,7 56,7% 41,2 41,2% 53,8 76,9% 42,6 60,9%

warmińsko-mazurskie 58,1 58,1% 42,6 42,6% 53,9 77,0% 43,1 61,6%
Łomża 

podlaskie 60,4 60,4% 42 42,0% 57,7 82,4% 46,6 66,6%
łódzkie 58,6 58,6% 44,3 44,3% 54,8 78,3% 46 65,7%

Łódź 
świętokrzyskie 59,5 59,5% 44,4 44,4% 52,3 74,7% 40,8 58,3%

lubuskie 58,8 58,8% 44 44,0% 59,5 85,0% 46 65,7%
wielkopolskie 59,7 59,7% 47,2 47,2% 57,6 82,3% 47,6 68,0%Poznań 

zachodniopomorskie 58,1 58,1% 44,6 44,6% 54,4 77,7% 45,2 64,6%
Warszawa mazowieckie 59,2 59,2% 43,6 43,6% 54,5 77,9% 43,4 62,0%

dolnośląskie 58,1 58,1% 42,7 42,7% 56,7 81,0% 44,5 63,6%
Wrocław 

opolskie 56,4 56,4% 40,7 40,7% 55,3 79,0% 43 61,4%
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Najwyższe średnie wyniki w liceach ogólnokształcących z egzaminu na poziomie 
podstawowym uzyskali abiturienci z województwa pomorskiego, śląskiego, podlaskiego, 
a na poziomie rozszerzonym z województwa śląskiego i lubuskiego. Natomiast abiturienci 
z liceów profilowanych najlepiej zdali egzamin na poziomie podstawowym z wiedzy 
o społeczeństwie w województwie kujawsko-pomorskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, 
lubuskim i zachodniopomorskim, natomiast na poziomie rozszerzonym w województwie 
śląskim, podlaskim i wielkopolskim. Różnice między wynikami absolwentów LO i LP są 
znaczące. 

 
Tabela 6. Średnie wyniki egzaminu w procentach z uwzględnieniem typu miejscowości 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot dodatkowy 

Poziom 
wieś miasto do 20 

tys. 

miasto od 20 
tys. do 100 

tys. 

miasto 
pow. 100 

tys. 
wieś miasto do 20 

tys. 

miasto od 20 
tys. do 100 

tys. 

miasto 
pow. 100 

tys. 

Arkusz I 44,53% 48,4% 50,9% 54,1% 56,2% 57,7% 60,4% 63,1% 
Arkusz II 46,88% 49,8% 53,3% 55,4% 49,4% 53% 55,4% 57,6% 

 
Tabelaryczny zapis ilustruje korelację między liczbą mieszkańców i wynikami 

egzaminu: im większa pod względem liczby mieszkańców miejscowość, tym wyższe wyniki 
egzaminu. 

 
 
Rozkłady wyników z arkusza I (poziom podstawowy) 

 
Wykresy, które zostały zamieszczone poniżej, ilustrują rozkłady wyników dla 

wszystkich zdających na poziomie podstawowym (arkusz I) jako przedmiot obowiązkowy, 
rozkłady wyników z uwzględnieniem liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych oraz 
rozkład wyników z arkusza I jako egzaminu zdawanego dodatkowo. 

 
Wykres 2. Rozkład wyników z poziomu podstawowego –  wszyscy zdający 
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Wykres 3. Rozkład wyników z poziomu podstawowego – egzamin obowiązkowy 
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Wykres 4. Rozkład wyników z poziomu podstawowego – egzamin dodatkowy 
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Tabela 7. Charakterystyka statystyczna arkusza I – wszyscy zdający 

Wartość 
Obowiązkowy Dodatkowy Wielkość statystyczna Ogółem LO LP Ogółem LO LP Ogółem 

średni wynik w procentach 55,73% 55,67% 42,25% 51,53% 61,92% 50,30% 60,97% 
mediana 56 56 42 51 63 50 62 

najwyższy wynik 95 93 83 93 95 86 95 
najniższy wynik 0 7 3 3 0 0 0 

odchylenie standardowe 13,43 12,09 10,77 13,24 11,28 11,18 11,71 
 
Statystyczny zdający otrzymał z egzaminu obowiązkowego około 51% punktów, a z 

dodatkowo wybranego około 61%.  
Środkowy zdający danych uporządkowanych malejąco otrzymał 51% punktów. 
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Łatwości zadań w arkuszu I (poziom podstawowy) 
 

Tabela 8. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań w arkuszu I 

Interpretacja Wskaźnik 
łatwości Numery zadań Liczba 

zadań 

Liczba 
punktów 

Bardzo trudne 0,00-0,19 13, 1 3 

Trudne 0,20-0,49 6,7,8,12,14,16,17,18,25 9 53 

Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 4,15,20,21,23,24 6 24 

Łatwe 0,70-0,89 3,5,9,10,11,19,22, 7 28 

Bardzo łatwe 0,90-1,00 1,2, 2 2 

 
 
Rozwiązanie zadań łatwych i bardzo łatwych pozwalało uczniowi uzyskać 30% 

punktów, a więc zdać egzamin na poziomie podstawowym. 
 
 

Wykres 5. Rozwiązywalność zadań w LO i LP – poziom podstawowy 
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Zdający wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym mieli trudności 

z zadaniami dotyczącymi wiedzy z zakresu prawa i współczesnych wydarzeń politycznych. 
Abiturientom z liceów profilowanych dodatkową trudność sprawiło zadanie dotyczące 
trójpodziału władzy. 
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Rozkłady wyników z arkusza II (poziom rozszerzony) 
 
Rozkład wyników dla wszystkich zdających na poziomie rozszerzonym – ogólne dane 

statystyczne. 
Wykres 6. Rozkład wyników z poziomu rozszerzonego – wszyscy zdający 
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Wykres 7. Rozkład wyników z poziomu rozszerzonego – egzamin obowiązkowy 
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Wykres 8. Rozkład wyników z poziomu rozszerzonego – egzamin dodatkowy 
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Tabela 9. Charakterystyka statystyczna arkusza II 

Wartość 
Obowiązkowy Dodatkowy Wielkość statystyczna Ogółem LO LP Ogółem LO LP Ogółem

średni wynik w procentach 55% 55% 44% 53% 57% 45% 56% 
mediana 39 39 32 38 40 32 40 

najwyższy wynik 67 66 59 66 67 57 67 
najniższy wynik 0 4 5 4 0 0 0 

odchylenie standardowe 8,9 8,6 9,1 8,9 8,5 8,9 8,8 
 
Statystyczny zdający otrzymał za rozwiązanie zadań z arkusza II z przedmiotu 

obowiązkowego 53% punktów, a z przedmiotu dodatkowego 56%. Średni wynik dla 
wszystkich zdających wynosił 55% pkt. 

Środkowy zdający danych uporządkowanych malejąco otrzymał 39 punktów na 70 
możliwych do uzyskania, czyli 56%. 

Nie było znaczących różnic w wynikach zdających wiedzę o społeczeństwie jako 
przedmiot obowiązkowy i dodatkowy. 

 
 

Łatwości zadań w arkuszu II (poziom rozszerzony) 
 

Wykres 9. Rozwiązywalność zadań w LO i LP – poziom rozszerzony 
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Tabela 10. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań w arkuszu II 

Interpretacja Wskaźnik 
łatwości Numery zadań Liczba 

zadań 
Liczba 

punktów 
Bardzo trudne 0,00-0,19    

Trudne 0,20-0,49 26.1,26.4,27.1,27.2,29.1 5 35 

Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 26.3,29.2 2 6 

Łatwe 0,70-0,89 26.2,26.5,26.6,26.7,28.1,28.2,28.329.3,29.4 9 29 

Bardzo łatwe 0,90-1,00    

 
Abiturientom z liceów ogólnokształcących i profilowanych sprawiło trudności 

rozwiązanie tych samych zadań. Obie grupy zdających miały kłopoty z zadaniami 
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dotyczącymi aktów prawnych, analizy karykatury, umiejętności definiowania pojęć oraz 
napisania dłuższej spójnej wypowiedzi na wybrany temat. 

 
 

Analiza staninowa wyników 
 
W celu przeprowadzenia normalizacji wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym 

z wiedzy o społeczeństwie uporządkowano je rosnąco i podzielono na 9 przedziałów, 
zwanych staninami, grupujących – według stałych założeń skali staninowej – kolejne 4%, 
7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników. Zależnie od stopnia trudności narzędzia 
egzaminacyjnego dla populacji badanych w kolejnych edycjach egzaminu zmieniać się będą 
wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych staninach. 

Dla każdego egzaminu i dla każdej edycji egzaminu z danego przedmiotu będą 
przygotowywane oddzielne tabele porządkujące wyniki na przyjętej skali.  

 
Tabela 11. Wyniki egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na skali „standardowej dziewiątki” 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
Średni wynik 56% 55% 

Stopień skali Opis stopnia skali Zakresy wyników Zakresy wyników 
1 najniższy od 0% do 31% od 0% do 30% 
2 bardzo niski od 32% do 38% od 31% do 39% 
3 niski od 39% do 45% od 40% do 46% 
4 niżej średniego od 46% do 52% od 47% do 51% 
5 średni od 53% do 60% od 53% do 59% 
6 wyżej średniego od 61% do 66% od 60% do 64% 
7 wysoki od 67% do 72% od 66% do 69% 
8 bardzo wysoki od 73% do 78% od 70% do 76% 
9 najwyższy od 79% do 100% od 77% do 100% 

 
W kolumnie zatytułowanej Poziom podstawowy / Zakresy wyników zostały ujęte 

wyniki wszystkich zdających wiedzę o społeczeństwie. Kolumna zatytułowana Poziom 
rozszerzony / Zakresy wyników  ukazuje wyniki tylko tych abiturientów, którzy poza 
poziomem podstawowym zdawali dodatkowo poziom rozszerzony. 

Wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych 
staninach są uzależnione od osiągnięć populacji zdających, więc mogą być różne w kolejnych 
edycjach egzaminu z tego samego przedmiotu i w egzaminach z różnych przedmiotów, np. 
jeżeli abiturient zdający wiedzę o społeczeństwie w maju 2005 r. uzyskał za rozwiązanie 
zadań z poziomu podstawowego 80% pkt, oznacza, że był to wynik elitarny, należący do 9 
stanina, czyli mieścił się wśród 4% wyników najwyższych. Jeżeli zdający uzyskał za 
rozwiązanie zadań z poziomu rozszerzonego 78% pkt, oznacza, że był to wynik także 
najwyższy, czyli mieszczący się w 9 staninie, ale ten sam wynik uzyskany na poziomie 
podstawowym mieścił się w 8 staninie. 

Zwróćmy uwagę na pierwszy stanin, czyli na 4% wyników najniższych na poziomie 
podstawowym: zakres wyników uzyskanych z wiedzy o społeczeństwie w maju 2005 roku na 
tym poziomie wyrażony w procentach wynosi od 0% do 31%, a więc zdający, który otrzymał 
31% punktów z poziomu podstawowego uzyskał wynik należący do najniższych, natomiast 
31 % punktów na poziomie rozszerzonym mieści się w 2 staninie. 

Gdybyśmy chcieli porównać wyniki uzyskane przez zdających w maju 2005 roku z 
różnych przedmiotów, okazałoby się, że zakresy wyników w poszczególnych staninach są 



Wiedza o społeczeństwie – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 83

różne, np.: jeżeli zdający matematykę na poziomie podstawowym uzyskał wynik 72% 
punktów, to zmieścił się on w staninie 6, czyli w siedemnastoprocentowej grupie wyników 
wyższych od średniego, ale ten sam wynik uzyskany przez zdającego wiedzę o 
społeczeństwie mieści się w staninie 8, czyli w siedmioprocentowej grupie wyników bardzo 
wysokich. 

Znormalizowana skala staninowa może posłużyć do porównywania osiągnięć 
zdających w danym roku z różnych przedmiotów lub z kolejnych edycji egzaminu z danego 
przedmiotu. Dlatego też może być wykorzystana, między innymi, w procesie rekrutacji na 
wyższe uczelnie. 

 
4. Podsumowanie i wnioski 

 
Do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło w całej Polsce 

ogółem 56651 zdających. Wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy wybrało 
31439. Zdało egzamin 94% badanej populacji. 

W arkuszu I najtrudniejsze okazało się zadanie 13., w którym zdający mieli podać 
wiek osoby uzyskującej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Problem 
sprawiało także zadanie 18, w którym należało podać nazwy państw zaznaczonych na mapie 
oraz określić strony występującego tam konfliktu, zadania 16. i 17. sprawdzające wiedzę z 
zakresu kompetencji organów samorządowych. Trudność sprawiało zadanie 14., w którym 
należało podać imię i nazwisko autora trójpodziału władzy, wiek w którym została 
sformułowana ta zasada oraz  najważniejsza zaleta wypływająca z jej stosowania. Piszący 
najczęściej podawali nazwisko bez imienia, mieli problem z podaniem korzyści 
wypływających ze stosowania tej zasady. Zadanie 25. wymagające sporządzenia ekspertyzy z 
wykorzystaniem danych CBOS, okazało się zadaniem trudnym, piszący nie uwzględniali 
wszystkich elementów polecenia, w związku z czym nie mogli otrzymać maksymalnej liczby 
punktów przewidzianych za rozwiązanie tego zadania. 

Na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz 
informacji przekazanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, można stwierdzić, że  
maturzyści nie opanowali w wystarczającym stopniu następujących umiejętności: 

• rozpoznawanie kompetencji organów państwa oraz znajomość problematyki praw 
człowieka 

• zastosowanie pojęć dotyczących czynności prawnych 
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego 
• odczytywanie źródeł ikonograficznych 
• interpretacja źródeł statystycznych 
• wnioskowanie na podstawie kilku materiałów źródłowych  
• formułowanie wypowiedzi na podany temat. 
Dobrze opanowali umiejętności: 
• analizowanie tekstów publicystycznych i odczytywania źródeł statystycznych 
• rozpoznawanie haseł programowych różnych ideologii 
• rozumienie przepisów prawnych 
• odróżnianie informacji o faktach od opinii. 
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HHiissttoorriiaa  mmuuzzyykkii  
 
 
Egzamin maturalny z historii muzyki odbył się w całym kraju 30 maja 2005 r. i miał 

formę pisemną. Maturzyści mogli zdawać historię muzyki jako przedmiot obowiązkowy lub 
dodatkowo wybrany.  

 
Historia muzyki jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym, a wyboru poziomu zdający dokonywał podczas egzaminu.  
Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

z arkusza I, po regulaminowej przerwie do dalszej części egzaminu przystąpili ci zdający, 
którzy podjęli decyzję zdawania historii muzyki na poziomie rozszerzonym. W ciągu 
kolejnych 150 minut rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu II. Warunkiem zdania 
egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie 
podstawowym, natomiast – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 7 września 2004 r. - nie określono progu zaliczenia dla poziomu rozszerzonego. 

 
Zdający, którzy wybrali historię muzyki jako przedmiot dodatkowy zdawali egzamin 

na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 270 minut i składał się z dwóch części, pierwsza - 
120 minutowa, druga – 150 minutowa. W pierwszej części zdający rozwiązywał arkusz I, 
w drugiej części - arkusz II. Były to te same arkusze, które rozwiązywali uczniowie zdający 
historię muzyki jako przedmiot obowiązkowy, a więc zestaw zadań egzaminacyjnych w obu 
arkuszach był taki sam, zarówno w przypadku zdawania historii muzyki jako przedmiotu 
obowiązkowego, jak i dodatkowego. Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy 
nie określono progu zaliczenia. 

 
Na świadectwach dojrzałości wyniki egzaminu zarówno obowiązkowego, jak 

i dodatkowego zostały zapisane w skali procentowej (podane zostały w postaci procentów 
punktów uzyskanych przez zdającego z każdego arkusza). 

 
 

1. Populacja zdających 
 
Do egzaminu maturalnego z historii muzyki w całej Polsce przystąpiło ogółem 665 

abiturientów, co stanowi 0,2% ogółu przystępujących do matury. Spośród wszystkich 
zdających historię muzyki 562 osoby wybrały historię muzyki jako przedmiot obowiązkowy, 
co stanowi 84,5% ogólnej liczby zdających ten przedmiot, a 103 maturzystów zdawało 
historię muzyki jako przedmiot dodatkowy i stanowi to 15,5% ogólnej liczby przystępujących 
do egzaminu maturalnego z historii muzyki. 

 
Spośród maturzystów, którzy wybrali historię muzyki jako przedmiot obowiązkowy 

44,1% pisało poziom rozszerzony. 
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Tabela 1. Liczba zdających historię muzyki w podziale na OKE (województwa). 

Liczba zdających 
OKE Łącznie 

w OKE Województwo Łącznie 
w województwach Przedmiot 

obowiązkowy 
Przedmiot 
dodatkowy 

kujawsko-pomorskie 21 18 3 Gdańsk 78 
pomorskie 57 40 17 

Jaworzno 103 śląskie 103 96 7 
lubelskie 31 25 6 

małopolskie 75 66 9 Kraków 158 
podkarpackie 52 46 6 

podlaskie 21 20 1 Łomża 40 
warmińsko-mazurskie 19 17 2 

łódzkie 45 37 8 Łódź 51 
świętokrzyskie 6 4 2 

lubuskie 9 4 5 
wielkopolskie 62 49 13 Poznań 104 

zachodniopomorskie 33 29 4 
Warszawa 78 mazowieckie 78 68 10 

dolnośląskie 39 31 8 Wrocław 53 
opolskie 14 12 2 

Ogółem 665   665 562 103 
 
 

2. Arkusze egzaminacyjne 
 
Arkusze egzaminacyjne z historii muzyki zostały opracowane na podstawie założeń 

opisanych w Informatorze maturalnym od 2005 roku/Historia muzyki. 
Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane dla dwóch poziomów wymagań: 

− podstawowego – arkusz I  
− rozszerzonego – arkusz II  

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu I zdający mógł otrzymać 100 
punktów, natomiast za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu II zdający mógł 
otrzymać 50 punktów. 

 
 

Zakres egzaminu, sprawdzane standardy i badane umiejętności 
 
Zadania w arkuszach egzaminacyjnych obejmowały umiejętności i wiadomości 

zawarte w podstawie programowej historii muzyki. Zestaw sprawdzał umiejętności i 
wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych i pozwalał zdającemu 
wykazać się umiejętnościami ujętymi w trzech obszarach. 

 
W obszarze I zadania sprawdzały znajomość (i rozumienie): 

• terminów i pojęć muzycznych określających: 
• elementy muzyki 
• sposoby porządkowania materiału dźwiękowego 
• zapis utworów muzycznych 
• technik kompozytorskich 
• funkcje muzyki w różnych epokach 
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• gatunki i formy muzyczne 
• instrumentarium na przestrzeni wieków 
• twórczości kompozytorów 
• cech stylu muzycznego wybranych kompozytorów i epok 
• chronologii w odniesieniu do: 

- epok 
- szkół kompozytorów i ugrupowań artystycznych 
- techniki kompozytorskiej. 

 
W obszarze II zadania sprawdzały umiejętności: 

• analizy utworów muzycznych na podstawie materiałów nutowych i nagrań 
• analizy tekstów literackich o muzyce 

 
W obszarze III zadania sprawdzały następujące umiejętności: 

• opisu i samodzielnej oceny wybranych zjawisk w oparciu o znajomość twórczości 
wybitnych kompozytorów 

• wykazania związków kultury muzycznej z in. dziedzinami sztuki oraz wydarzeniami 
politycznymi i społecznymi. 

 
 
Zestaw zadań w arkuszu I 

 
Arkusz I zawierał 30 zadań, w tym zadania złożone (dwuczęściowe), w których 

poszczególne części badały inne umiejętności. 7 zadań to zadania z wyposażeniem w postaci 
ilustracji lub zapisów nutowych. Do arkusza dołączono płytę CD z nagranymi przykładami 
muzycznymi, które zdający analizował, rozwiązując 3 spośród 30 zadań. Zadania otwarte 
i zamknięte obejmowały wiedzę o muzyce z całego zakresu chronologicznego i sprawdzały 
wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych z historii 
muzyki dla poziomu podstawowego. Przeważały zadania sprawdzające znajomość treści 
programowych bardzo wyraźnie akcentowanych w nauce historii muzyki w szkołach; nie 
pominięto antyku, renesansu, czy XX wieku, a zaakcentowano epokę klasyczną 
i romantyczną, bowiem muzyka XVIII i XIX wieku jest najszerzej znana przez uczniów szkół 
muzycznych. Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi dotyczyły Chopina i Beethovena. 

 
Tabela 2. Przyporządkowanie zadań do obszarów standardów w arkuszu I 

Obszar 
standardów 

Liczba 
punktów 

Numery zadań 
(w nawiasie podano punkty za zadanie) 

I 64 
1.(2p), 2.(2p), 3.(1p), 4.(1p), 5.(4p), 6.(3p), 7.(1p), 9.(3p), 10.(5), 

12.(6p), 13.(2p), 14.(10p), 15.(1p), 16.(2p), 17.(1p), 19.(1p), 
20.(4p), 24(12p), 28(3p) 

II 22 8.(1p), 11.(1p), 18.(8p), 25.(7p), 26.(2p), 27.(3p) 

III 14 21.(2p), 22.(5p), 23.(3p), 29.(1p), 30.(3p) 



Historia muzyki – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 88

Diagram 1. Umiejętności sprawdzane w arkuszu I w odniesieniu do obszarów standardów 

obszar I
64%

obszar II
22%

obszar III
14%

 
Obszar I – Wiadomości i ich rozumienie 
Obszar II – Korzystanie z informacji 
Obszar III – Tworzenie informacji 
 
 
Wykaz standardów i umiejętności mierzonych poszczególnymi zadaniami arkusza 

zawiera jego kartoteka. 
 

Tabela 3. Kartoteka arkusza I 

Standard 
Nr 

zad. 
Czynność sprawdzana 

Zdający potrafi: I 
obszar 

II 
obszar 

III 
obszar 

Typ 
zadania 

Liczba 
pkt 

1. 

Nazwać na podstawie zapisu nutowego skalę na 
której oparte są dwie pierwsze zwrotki pieśni 
„Bogurodzica”. 
Znaleźć polski odpowiednik dla  łacińskiego 
wyrażenia „patrium carmen”. 

1.b. - - O 2 

2. 

Utworzyć  antonimy do następujących 
terminów i pojęć muzycznych: staccato, konsonans, 
chromatyka, polifonia. 
Wybrać tę parę pojęć, która chronologicznie pojawiła 
się najpóźniej. 

1.a.b. - - O 2 

3. Odczytać informacje zawarte w cytacie i użyć terminu 
związanego z kulturą antycznej Grecji: synkretyzm. 1.e. - - O 1 

4. 
Wybrać z podanego zestawu tę część mszy, która nie 
należy do ordinarium missae (stałych części mszy): 
Communio. 

1.e. - - Z 1 

5. 

Nazwać średniowiecznych muzyków – poetów – 
śpiewaków i uzupełnić zdania, wpisując odpowiednio 
terminy:  trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy, 
meistersingerzy. 

4.c. - - O 4 
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6. 
 

Określić na podstawie wysłuchanego nagrania 
fragmentu utworu  muzycznego G.P. da Palestriny:  
fakturę (polifonia wokalna a cappella) i gatunek  
(motet). Wymienić  Sobór Trydencki, na którym 
rozpatrywano kwestie stylu  muzyki kościelnej. 

1.e., f. - - O 3 

7. 

Przyporządkować podanym szkołom 
kompozytorskim i ugrupowaniom artystycznym 
odpowiednie epoki. 
Szkoły i ugrupowania artystyczne: Potężna 
Gromadka, Grupa Sześciu, Camerata Florencka, 
Szkoła Notre Dame. 
Epoki: barok,  średniowiecze, 
neoromantyzm,  renesans,   XX wiek. 

4.b. - - Z 1 

8. 

Zastosować posiadaną wiedzę o muzyce 
symfonicznej XIX wieku do wyboru Gustawa 
Mahlera (spośród pięciu podanych kompozytorów 
XIX wieku) jako tego kompozytora,  którego 
twórczość   symfoniczna jest syntezą tendencji 
klasycyzujących i programowych w muzyce XIX 
wieku. 

- 1.a - Z 1 

9. 
Nazwać rodzaj zapisu muzycznego na podstawie 
załączonych przykładów: tabulatura, partytura 
klasyczna, grafika muzyczna lub partytura graficzna. 

1.b. - - O 3 

10. Określić  ramy czasowe baroku. Dobrać argumenty 
uzasadniające początek i koniec baroku. 4.a. - - O 5 

11. 

Dostrzec różnice stylistyczne między podanymi 
gatunkami operowymi ( dramma giocoso, opera 
buffa, opera seria, singspiel) 
i poprawnie przypisać do wskazanych dzieł 
operowych  W.A. Mozarta (Wesele Figara, 
Czarodziejski flet, Łaskawość Tytusa). 

- 1.a. - Z 1 

12. 

Wymienić po dwie cechy stylu charakterystyczne dla 
każdego z trzech okresów  twórczości  symfonicznej 
J. Haydna. 
Podać po jednym tytule symfonii odpowiednio  w 
każdym okresie. 

2. 
3.a., 3.b. - - O 6 

13. 
Nazwać instrumenty widoczne na ilustracji (harfa/ 
harfa gotycka, fidel/viola) i określić epokę (renesans, 
lub późne średniowiecze, lub okres burgundzki) 

1.f. 
4.e. - - O 2 

14. 

Scharakteryzować nowatorskie cechy warsztatu 
kompozytorskiego Ludwiga van Beethovena i 
wskazać na odpowiednie cztery dzieła. 
Sformułować  wniosek końcowy. 

2. 
3.b. - - O/RO 10 

15. 
Dobrać odpowiednie dzieła do nazwisk 
kompozytorów polskich  XVI wieku 
i przełomu XVI/XVII wieku. 

2. - - Z 1 

16. 
Wyselekcjonować po jednej błędnej informacji 
odnoszącej się do chorału gregoriańskiego i 
odpowiednio do chorału protestanckiego. 

1.e. 
4.d. - - Z 2 

17. Wybrać z podanej listy gatunki i formy  wykształcone 
w baroku. 1. e. - - Z 1 

18. 

Omówić charakterystyczne cechy dzieł o 
szczególnym znaczeniu w historii muzyki. W zadaniu 
tytuły dzieł podano w oryginalnej pisowni i w języku 
polskim. 
Wymienić  nazwiska twórców tych dzieł (XIX wiek). 

- 1.a. - O 8 
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19. Rozpoznać na ilustracji i nazwać podstawowy 
instrument kultury antycznej Grecji ( lira). 1.f. - - O 1 

20. 
 

Na podstawie  nagrania fragmentu utworu  nazwać 
technikę kompozytorską i  typ koncertu oraz określić 
rolę klawesynu w V Koncercie Brandenburskim J.S. 
Bacha. 

3.b. 
4.e. - - O 4 

21. 
Dostrzec związki między literaturą i muzyką. 
Połączyć  nazwiska poetów z odpowiednimi 
kompozytorami i ich utworami. 

- - 2. Z 2 

22. 

Uzasadnić znaczenie podanych faktów w historii 
muzyki polskiej i kultury muzycznej  w Polsce w I 
połowie XX wieku: 1901-powstanie Filharmonii 
Warszawskiej; 1905-zawiązanie się grupy 
kompozytorów pod nazwą Młoda Polska; 1926-
założenie Stowarzyszenia Młodych Muzyków 
Polaków w Paryżu. 
Zaproponować  - ważny ze swojego punktu widzenia 
- utwór polskiego  kompozytora  pierwszej połowy 
XX wieku. 
Uzasadnić swój wybór. 

- - 2. O 5 

23. 

Odczytać informację zawartą w tekście i w ilustracji 
celem wymienienia nazwiska Stradivariusa – 
najwybitniejszego lutnika epoki baroku. 
Nazwać epokę  i wymienić  czterech kompozytorów, 
którzy wówczas  tworzyli muzykę skrzypcową. 

- - 2. O 3 

24. 

Scharakteryzować cechy stylu muzyki Fryderyka 
Chopina. Wymienić gatunki obecne w twórczości 
tego kompozytora. Znać co najmniej trzy tytuły 
utworów i ich  tonacje. 

2. 
3.b. -  O/RO 12 

25. 
 

Na podstawie wysłuchanych fragmentów trzech 
utworów z różnych epok (J.S.Bach,  J. Brahms,  B. 
Britten), określić wspólną dla tych utworów technikę 
(wariacyjną). 
Przedstawić charakterystyczny dla każdego utworu 
środek techniki wariacyjnej. 
Wskazać odpowiednie epoki, w których te dzieła 
powstały i uporządkować je chronologicznie. 

- 2.a. 
2.c. - O 7 

26. 
Zinterpretować informacje zawarte w biogramach 
celem nazwania  technik kompozytorskich XX wieku  
i związanych z nimi nazwisk kompozytorów: 

- 3. - O 2 

27. 

Zanalizować trzy przykłady nutowe pod kątem ich 
przynależności do określonego stylu  muzycznego. 
Wybrać dla każdego przykładu po jednym terminie z 
następujących: brillant, ekspresjonizm, impresjonizm, 
rokoko. 

- 2.c. - O 3 

28. 
Rozróżnić prawdę od fałszu w odniesieniu do 
rozumienia  znaczenia pojęcia „neoklasycyzm” w 
kontekście historycznym. 

3.a. - - Z 3 

29. Dobrać informację o  źródle inspiracji do 
odpowiedniego  dzieła muzycznego (różne epoki). - - 2. Z 1 

30. 

Zaproponować podpisy pod trzema ilustracjami, które 
przedstawiają kompozytorów – wykonawców w 
różnych sytuacjach koncertowych. 
(XIX wiek: F.Chopin, F.Liszt, N.Paganini). 

- - 2. O 3 
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Zestaw zadań w arkuszu II 
 
Arkusz II składał się 6 zadań, w tym 1 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Do arkusza 

dołączono płytę CD z fragmentami utworów, które były przedmiotem opisu i analizy oraz 
zapis nutowy. Tematem obu części arkusza (analitycznej – zadania od nr 31 do 35 i zadania 
rozszerzonej odpowiedzi nr 36) były przemiany w muzyce orkiestrowej XIX i XX wieku. 
Zadania obejmowały umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie programowej historii 
muzyki, a sprawdzały umiejętności i wiadomości opisane w standardach dla poziomu 
rozszerzonego  

Zadania z arkusza II obejmowały wiedzę i umiejętności opisane w standardach 
wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego w następujących proporcjach: 20% - 
obszar I, 50% - obszar II, 30% - obszar III. Należy jednak pamiętać, że obszar I standardów 
jest w tym arkuszu badany pośrednio, dokonanie analizy, przedstawienie wniosków i 
własnych sądów wymaga bowiem m.in. znajomości aparatu pojęciowego, faktów, chronologii 
zjawisk. 

 
 
Wykaz standardów i umiejętności mierzonych poszczególnymi zadaniami arkusza 

zawiera jego kartoteka. 
 

Tabela 4. Kartoteka arkusza II 

Nr 
zad. Czynność sprawdzana Standard Liczba 

pkt 
Typ 

zadania

31. 

Umiejętność omówienia na podstawie analizy współzależności 
między instrumentacją a programem literackim w muzyce 
programowej XIX wieku. 
Źródła: nagranie fragmentu utworu, fragment partytury, cytat. 
XIX w. – H. Berlioz: Symfonia fantastyczna op. 14, cz.V (fragm.). 

R II: 1,2 3 O 

32. 

Umiejętność scharakteryzowania instrumentacji głównych myśli 
tematycznych. Wykazanie się znajomością instrumentarium orkiestry 
klasycznej i neoromantycznej. 
Dostrzeżenie oddziaływania stylu jednego kompozytora na warsztat 
kompozytorski drugiego (R. Strauss – K.Szymanowski). 
Źródła: nagranie fragmentu utworu, fragment partytury. 
XIX w. – R.Strauss: Don Juan op. 20 (fragm.). 

R III: 1 
(R II: 1, 2) 5 O 

33. 

Umiejętność scharakteryzowania i kolorystycznych rozwiązań w 
kształtowaniu struktur brzmieniowych. 
Umiejętność analizy środków dynamicznych i artykulacyjnych 
użytych na potrzeby instrumentacji. 
Orientacja w powiązaniach muzyki Debussy’ego z prądami 
artystycznymi przełomu wieków (impresjonizm w malarstwie, 
symbolizm w poezji). 
Znajomość autora ekologi  Popołudnie fauna – S. Mallarmégo. 
Źródła: fragment nagrania, fragment partytury, cytat. 
Przełom XIX/XX w. C Debussy- Popołudnie fauna (fragm). 

R III: 1 
(R II: 2,3) 4 O 

34. 

Umiejętność określenia stylu na podstawie analizy (neoklasycyzm). 
Umiejętność wskazania środków instrumentacyjnych służących 
uwydatnieniu konstrukcji formy. 
Wskazanie nawiązań do muzyki baroku (forma fugi) i średniowiecza 
(psalmy, tekst łaciński, ekspresja  słowa i śpiewu). 
Źródła: fragment nagrania utworu, fragment partytury. 
XX w. – I. Strawiński – Symfonia psalmów, II cz. (fragm.). 

R III: 1 4 O 
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35. 

Umiejętność scharakteryzowania techniki sonorystycznej 
Pendereckiego – wskazanie odkrywczych pomysłów artykulacyjnych 
i brzmieniowych, uzyskanych na instrumentach smyczkowych. 
Źródła: fragment nagrania utworu, fragment partytury, cytat. 
XX w. – K. Penderecki – Ofiarom Hiroszimy – tren. 

R II: 2, 3 O 4 

36. 
Wypracowanie /rozprawka. 
Temat nr 1 
Temat nr 2 

 
R III: 1 
R III: 2 

RO 30 

 
 

3. Wyniki egzaminu z historii muzyki 
 
Próg zaliczenia dla wszystkich egzaminów maturalnych (w tym i dla historii muzyki) 

został ustalony na poziomie 30%. Historię muzyki jako przedmiot obowiązkowy wybrało 562 
zdających. Spośród nich 97,12% uzyskało co najmniej 30% punktów za rozwiązanie zadań 
w arkuszu I, natomiast 2,88% nie zdało egzaminu maturalnego z historii muzyki. 

Wyniki we wszystkich województwach są podobne. Świadczy to o zbliżonym stopniu 
przygotowania do egzaminu zdających oraz porównywalnym sprawdzaniu i oceniania prac 
według jednolitego modelu odpowiedzi. 

Z danych przekazanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne wynika, że najwyższe 
średnie wyniki z egzaminu na poziomie podstawowym uzyskali zdający w województwie 
opolskim, a na poziomie rozszerzonym najlepiej napisali zdający z województwa kujawsko- 
pomorskiego. 

 
 

Rozkłady wyników z arkusza I (poziom podstawowy) 
 

Wykres 1. Rozkład wyników z arkusza I – wszyscy zdający 
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Tabela 5. Charakterystyka statystyczna arkusza I 

Wartość Wskaźnik 
statystyczny Opis wskaźnika statystycznego 

Ogółem Egzamin 
obowiązkowy 

Egzamin 
dodatkowy

średni wynik 
w procentach 

suma punktów uzyskanych przez 
zdających podzielona przez liczbę 

zdających 
62 65 49 

mediana 
liczba punktów, którą uzyskał środkowy 

uczeń w rozkładzie uporządkowanym 
malejąco 

66 68 48 

najwyższy wynik  97 97 94 
najniższy wynik  5 5 6 

odchylenie 
standardowe 

miara rozproszenia wyników w 
odniesieniu do średniej 19,88 17,82 24,88 

 
 
Statystyczny zdający uzyskał ok. 62 pkt na 100. Oznacza to, że opanował 62% 

umiejętności sprawdzanych na egzaminie. Arkusz był umiarkowanie trudny. Blisko 60% 
zdających uzyskało wynik powyżej średniej, a modalna ma wartość wyższą od wyniku 
średniego. Fakt ten zauważalny jest również na rozkładzie wyników, który jest przesunięty w 
prawą stronę. Warto jednak zaznaczyć, że dużo niższe wyniki otrzymali zdający historię 
muzyki jako przedmiot dodatkowy. Ich średnia wynosi ok. 49. Dla zdających historię muzyki 
jako przedmiot dodatkowy zestaw zadań okazał się trudny (wskaźnik łatwości – 0,49). 
Potwierdzają to inne wskaźniki statystyczne.  

Nikt nie uzyskał maksymalnej liczby punktów. Najwyższy wynik, który wynosi 97 
pkt, uzyskały 2 osoby z grupy zdających historię muzyki jako przedmiot obowiązkowy. 
Najniższy wynik – 5 pkt -uzyskał 1 zdający. Rozstęp wyników wskazuje na bardzo duże 
zróżnicowanie umiejętności zdających. 

 
 

Łatwości zadań w arkuszu I (poziom podstawowy) 
 

Tabela 6. Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań w arkuszu I 

0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

15 1, 8, 12, 21, 25, 29 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 
18, 20, 22, 23, 24, 26

7, 10, 14, 16, 17, 19, 
27, 30 4, 28 

Interpretacja zadania 

bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe 

Liczba zadań/części zadań 

1 6 13 8 2 

Suma punktów za zadania i ich udział procentowy w punktacji ogółem 

1 19 50 26 4 

1% 19% 50% 26% 4% 
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Wykres 2. Łatwość zadań w arkuszu I 
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W arkuszu dominowały zadania umiarkowanie trudne, które dobrze różnicują 

zdających. Za ich rozwiązanie zdający mogli zdobyć aż 50% punktów możliwych do 
uzyskania za ten arkusz. Warto podkreślić, że rozwiązanie zadań łatwych i bardzo łatwych 
(a było ich 10) gwarantowało zdobycie 30% ogólnej liczby punktów. Przypomnijmy zaś, że 
warunkiem zdania egzaminu maturalnego z historii muzyki było uzyskanie co najmniej 30% 
punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym. Najniższy wyniki (wskaźnik 
łatwości niższy od 0,20) uzyskali zdający w zadaniu 15, które sprawdzało znajomość 
twórczości kompozytorów epoki renesansu. Można było za to zadanie otrzymać 1 punkt. 
Wartość wskaźnika łatwości dowodzi, że maturzyści mieli słabo opanowane wiadomości 
z tego zakresu. 

 
Wykres 3. Łatwość zadań w arkuszu I w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych 
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Wskaźnik łatwości umiejętności w odniesieniu do obszarów standardów świadczy 

o tym, że zdający nie w pełni opanowali wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie 
maturalnym. Wskaźniki mówią, że umiejętności te zostały opanowane w porównywalnym 
stopniu. Jednak stosunkowo najlepiej zdający radzili sobie z zadaniami, które wymagały 
znajomości terminów i pojęć muzycznych, twórczości najwybitniejszych kompozytorów, 
a także cech stylu muzycznego od średniowiecza do XX wieku. Umiejętności te zostały 
opanowane w 64%; statystyczny maturzysta otrzymał 41 pkt za wszystkie zadania 
sprawdzające te umiejętności. Umiejętności związane z analizą utworów muzycznych 
i tekstów literackich o muzyce zostały opanowane w 58%, a więc statystyczny maturzysta 
uzyskał za nie 13 pkt. Przedstawianie wzajemnych powiązań, różnic i podobieństw pomiędzy 
dziełami, formami i gatunkami muzycznymi oraz technikami kompozytorskimi, a także 
określanie związków kultury muzycznej z literaturą, czy malarstwem zostało opanowane 
w 61% (statystyczny zdający zdobył za zadania z tego obszaru 9 pkt). 
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Rozkłady wyników z arkusza II (poziom rozszerzony) 
 

Wykres 4. Rozkład wyników z arkusza II – wszyscy zdający 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50  
 

Tabela 7. Charakterystyka statystyczna arkusza II 

Wartość 
Wskaźnik 

statystyczny Opis wskaźnika statystycznego 
Ogółem Egzamin 

obowiązkowy 
Egzamin 

dodatkowy

średni wynik 
w procentach 

suma punktów uzyskanych przez 
zdających podzielona przez liczbę 

zdających 
54 58 45 

mediana 
liczba punktów, którą uzyskał środkowy 

uczeń w rozkładzie uporządkowanym 
malejąco 

28 30 23 

najwyższy wynik  50 50 48 

najniższy wynik  0 0 0 

odchylenie 
standardowe 

miara rozproszenia wyników w 
odniesieniu do średniej 11,43 10,51 12,24 

 
Zestaw zadań okazał się umiarkowanie trudny. Statystyczny zdający uzyskał 

ok. 27 pkt na 50 możliwych do uzyskania. Oznacza to, że opanował 54% umiejętności 
sprawdzanych na egzaminie. Niższe wyniki otrzymali zdający historię muzyki jako przedmiot 
dodatkowy. Dla zdających historię muzyki jako przedmiot dodatkowy zestaw zadań okazał 
się trudny (wskaźnik łatwości – 0,45). Rozkład wyników wszystkich zdających jest bliski 
klasycznemu, średnia (27) jest prawie równa medianie (28). Najwyższy wynik równy 
maksymalnej liczbie punktów uzyskała 1 osoba z grupy zdających historię muzyki jako 
przedmiot obowiązkowy. Najniższy wynik uzyskał 1 zdający. 
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Łatwości zadań w arkuszu II (poziom rozszerzony) 
 

Wykres 5. Łatwość zadań w arkuszu II 
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Tabela 8. Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań w arkuszu II 

0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

- 33, 34 32, 36 31, 35 - 

Interpretacja zadania 

bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe 

Liczba zadań 

0 2 2 2 0 

Suma punktów za zadania i ich udział procentowy w punktacji ogółem 

0 8 35 7 0 

0% 16% 70% 14% 0% 

 
 
W arkuszu dominowały zadania umiarkowanie trudne i trudne, które najlepiej 

różnicują zdających. Za rozwiązanie zadań umiarkowanie trudnych zdający mogli zdobyć 
aż 70% punktów możliwych do uzyskania za ten arkusz. Warto dodać, że w arkuszu zadania 
łatwe równoważyły zadania trudne, w każdej grupie były po dwa takie zadania i można było 
za nie uzyskać odpowiednio za zadania trudne - 16% punktów z ogólnej sumy 50 pkt, 
a za zadania łatwe - 14%. Warto podkreślić, że w zestawie nie było zadań bardzo trudnych 
i bardzo łatwych. 

 
Poniższe zestawienie wskaźnika łatwości obu części arkusza II: analitycznej i zadania 

rozszerzonej odpowiedzi wskazuje, że zdający lepiej sobie radzą z zadaniami analitycznymi 
krótkiej odpowiedzi. Wymagały one słuchania przykładów muzycznych i śledzenia partytury, 
a sprawdzały umiejętności analizowania i interpretowania przykładów muzycznych.  

Natomiast zadanie z części drugiej tego arkusza, które sprawdzało umiejętność pisania 
w związku z tematem z zakresu historii muzyki i które wymagało odwołania się 
do przykładów muzycznych z części pierwszej okazało się trudniejsze. 
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Wykres 6. Łatwość sprawdzanych umiejętności w obu częściach arkusza II – w części analitycznej 
i zadaniu rozszerzonej odpowiedzi 

0,62
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Analiza źródeł Wypracowanie
 

 
Wykres 7. Łatwość elementów kryteriów w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi w arkuszu II 
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36.1.1 – zrozumienie tematu, 
umiejętność sformułowania tezy, 
własnego stanowiska 
36.1.2 – dobór argumentów 
36.1.3 – omówienie argumentów 
36.1.4 – właściwe odwołanie się do 
faktów 
36.1.5 – znajomość literatury 
przedmiotu i odwołanie się do niej 
36.1.6 – poprawne posługiwanie się 
terminami 
36.1.7 – umiejętność syntezy 
36.2 – szczególne walory pracy 
36.3 – kompozycja 
36.4 – język i styl 
36.5 – estetyka pracy 

 
Analiza poszczególnych kryteriów, które oceniane są w wypracowaniu z historii 

muzyki pozwala stwierdzić, ze zdający mieli problemy z umiejętnością selekcji materiału i 
analizą informacji pod kątem tematu. Przykłady muzyczne, które stanowią podpowiedź dla 
piszącego i w wypracowaniu oczekuje się od maturzysty właściwego odwołania się do nich, 
nie zostały w pełni uwzględnione w pracach. Podobnie pomijano lub niezupełnie 
odpowiednio wykorzystywano teksty towarzyszące tematom; a przecież z założenia miały 
one stanowić inspirację dla piszącego. Wskaźniki mówią, że umiejętności te zostały 
opanowane w 40% i sprawiają duże trudności. Tylko nieliczni piszący (wskaźnik 0,20) 
otrzymali punkt za szczególne walory pracy. Można jednak przyjąć, że jest to punkt 
przyznawany za prace nieprzeciętne i wyróżniające się. Absolwenci mają również problemy 
z porównywaniem zjawisk w historii muzyki, a także z ich oceną i uzasadnieniem. 

 
Natomiast większość prac nie budziła szczególnych zastrzeżeń do strony językowej 

i estetyki pracy. Wskaźniki kryteriów pozamerytorycznych są wysokie. 
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Analiza staninowa wyników 
 
W celu przeprowadzenia normalizacji wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym 

z historii muzyki uporządkowano je rosnąco i podzielono na 9 przedziałów, zwanych 
staninami, grupujących – według stałych założeń skali staninowej – kolejne 4%, 7%, 12%, 
17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników. Zależnie od stopnia trudności narzędzia 
egzaminacyjnego dla populacji badanych w kolejnych edycjach egzaminu zmieniać się będą 
wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych staninach. 

Dla każdego egzaminu i dla każdej edycji egzaminu z danego przedmiotu będą 
przygotowywane oddzielne tabele porządkujące wyniki na przyjętej skali. 

 
Tabela 9. Wyniki egzaminu maturalnego z historii muzyki na skali „standardowej dziewiątki” 

HISTORIA MUZYKI Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Średni wynik 62,38% 54,38% 

Stopień skali Opis stopnia skali Zakresy wyników Zakresy wyników 

1 najniższy od 0% do 22% od 0% do 10% 

2 bardzo niski od 23% do 33% od 12% do 20% 

3 niski od 34% do 47% od 22% do 38% 

4 niżej średniego od 48% do 60% od 40% do 50% 

5 średni od 61% do 71% od 52% do 62% 

6 wyżej średniego od 72% do 79% od 64% do 72% 

7 wysoki od 80% do 86% od 74% do 82% 

8 bardzo wysoki od 87% do 90% od 84% do 90% 

9 najwyższy od 91% do 97% od 92% do 100% 

 
W kolumnie zatytułowanej Poziom podstawowy / Zakresy wyników zostały ujęte 

wyniki wszystkich zdających historię muzyki. Kolumna zatytułowana Poziom rozszerzony / 
Zakresy wyników ukazuje wyniki tylko tych abiturientów, którzy poza poziomem 
podstawowym zdawali dodatkowo poziom rozszerzony. 

Wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych 
staninach są uzależnione od osiągnięć populacji zdających, więc mogą być różne w kolejnych 
edycjach egzaminu z tego samego przedmiotu i w egzaminach z różnych przedmiotów, 
np. jeżeli abiturient zdający historię muzyki w maju 2005 r. uzyskał za rozwiązanie zadań 
z poziomu podstawowego 91% pkt, oznacza, że był to wynik elitarny, należący do 9 stanina, 
czyli mieścił się wśród 4% wyników najwyższych. Jeżeli zdający uzyskał za rozwiązanie 
zadań z poziomu rozszerzonego 74% pkt, oznacza, że był to wynik wysoki, czyli mieszczący 
się w 7 staninie, ale ten sam wynik uzyskany na poziomie podstawowym mieścił się 
w 6 staninie oznaczającym wynik wyżej średniego. 

Zwróćmy uwagę na pierwszy stanin, czyli na 4% wyników najniższych na poziomie 
podstawowym: zakres wyników uzyskanych z historii muzyki w maju 2005 roku na tym 
poziomie wyrażony w procentach wynosi od 0% do 22%, a więc zdający, który otrzymał 22% 
punktów z poziomu podstawowego uzyskał wynik należący do najniższych, natomiast 22% 
punktów na poziomie rozszerzonym mieści się w 3 staninie, czyli wśród wyników niskich. 
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Gdybyśmy chcieli porównać wyniki uzyskane przez zdających w maju 2005 roku 
z różnych przedmiotów, okazałoby się, że zakresy wyników w poszczególnych staninach są 
różne, np.: jeżeli zdający matematykę na poziomie podstawowym uzyskał wynik 72% 
punktów, to zmieścił się on w staninie 6, czyli w siedemnastoprocentowej grupie wyników 
wyższych od średniego, ale ten sam wynik uzyskany przez zdającego historię mieści się 
w staninie 7, czyli w dwunastoprocentowej grupie wyników wysokich. 

Znormalizowana skala staninowa może posłużyć do porównywania osiągnięć 
zdających w danym roku z różnych przedmiotów lub z kolejnych edycji egzaminu z danego 
przedmiotu. Dlatego też może być wykorzystana, między innymi, w procesie rekrutacji 
na wyższe uczelnie. 

 
4. Podsumowanie i wnioski 

 
1. Egzamin maturalny z historii muzyki zdawało łącznie 665 absolwentów, co stanowi 0,2% 

ogółu zdających. Historia muzyki jest przedmiotem najczęściej wybieranym w szkołach 
muzycznych. 

 
2. Średni wynik w procentach uzyskany przez zdających za rozwiązanie arkusza I wynosi 

62, a więc zestaw zadań okazał się umiarkowanie trudny. Natomiast średni wynik 
w procentach uzyskany za rozwiązanie arkusza II wynosi 54, tym samym zadania w tym 
arkuszu okazały również umiarkowanie trudne. Oba arkusze dobrze zróżnicowały 
zdających. 

 
3. Egzamin wykazał, że młodzież nie w pełni opanowała wszystkie umiejętności sprawdzane 

na egzaminie maturalnym. Umiejętności sprawdzane w arkuszu I zostały opanowane w 
porównywalnym stopniu (od 58 do 64% w zależności od obszaru standardów). Natomiast 
w arkuszu II zdający lepiej radzili sobie z zadaniami analitycznymi krótkiej odpowiedzi, 
które wymagały słuchania przykładów muzycznych i śledzenia partytury, a sprawdzały 
umiejętności analizowania i interpretowania przykładów muzycznych niż 
z wypracowaniem. 

 
4. Wypracowanie wykazało, że zdający mieli problemy z umiejętnością selekcji materiału i 

analizą informacji pod kątem wybranego tematu, porównywaniem zjawisk w historii 
muzyki oraz ich oceną, a także z wykorzystaniem przykładów muzycznych oraz tekstów 
inspirujących. 
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HHiissttoorriiaa  sszzttuukkii  
 
 
Egzamin maturalny z historii sztuki odbył się w całym kraju 23 maja 2005 r. i miał 

formę pisemną. Maturzyści mogli zdawać historię sztuki jako przedmiot obowiązkowy 
lub wybrany dodatkowo. 

Historia sztuki jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym, a decyzję o wyborze poziomu rozszerzonego zdający 
podejmował podczas egzaminu. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
z arkusza I, po tym czasie była przerwa, po której do egzaminu przystąpili  zdający, którzy 
podjęli decyzję zdawania historii sztuki na poziomie rozszerzonym. W ciągu kolejnych 150 
minut rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu II. Warunkiem zdania egzaminu było 
uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na poziomie podstawowym. Dla 
poziomu rozszerzonego nie określono progu zaliczenia. 

Maturzyści, którzy wybrali historię sztuki jako przedmiot dodatkowy zdawali egzamin 
na poziomie rozszerzonym. Egzamin składał się z dwóch części. W pierwszej części zdający 
w czasie 120 minut rozwiązywał zadania z arkusza I, w drugiej części, w czasie 150 minut – 
z arkusza II. Arkusze egzaminacyjne z historii sztuki wybranej jako przedmiot obowiązkowy 
i jako przedmiot dodatkowy były takie same. Dla historii sztuki zdawanej jako przedmiot 
dodatkowy nie określono progu zaliczenia. 

 
Na świadectwie wyniki egzaminu zostały zapisane w skali procentowej. 
 
 
 

1. Populacja zdających 
 
Do egzaminu maturalnego z historii sztuki w całej Polsce przystąpiło ogółem 3463 

zdających, co stanowi 1,12% abiturientów przystępujących do matury. Spośród wszystkich 
zdających historię sztuki 2127 osób wybrało ją jako przedmiot obowiązkowy, co stanowi 
61,4 % ogólnej liczby zdających ten przedmiot, a 1336 maturzystów zdawało historię sztuki 
jako przedmiot dodatkowy i stanowi to 38,6 % ogólnej liczby przystępujących do egzaminu 
maturalnego z historii sztuki. 
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Tabela 1. Liczba zdających z uwzględnieniem OKE, województwa i typu szkoły 

Przedmiot 
obowiązkowy 

Przedmiot 
dodatkowy OKE Łącznie 

w OKE Województwo Łącznie 
w wojew. LO* LP** LO LP 

kujawsko-pomorskie 222 154 0 67 1 
Gdańsk 465 pomorskie 243 108 23 109 3 

Jaworzno 502 śląskie 502 346 17 136 3 
lubelskie 207 123 3 78 3 

małopolskie 429 196 9 216 8 Kraków 784 
podkarpackie 148 85 2 60 1 

podlaskie 61 39 1 20 1 Łomża 155 
warmińsko-mazurskie 94 48 0 44 2 

łódzkie 189 103 5 77 4 Łódź 256 świętokrzyskie 67 25 4 38 0 
lubuskie 75 43 3 26 3 

wielkopolskie 183 96 3 82 2 Poznań 365 
zachodniopomorskie 107 66 1 38 2 

Warszawa 607 mazowieckie 607 432 3 169 3 
dolnośląskie 266 138 19 103 6 Wrocław 329 opolskie 63 29 3 30 1 

Ogółem 3463 2031 96 1293 43 
* LO – liceum ogólnokształcące   ** LP – liceum profilowane 

Łącznie z liceów ogólnokształcących historię sztuki zdawały 3324 osoby, w tym jako 
przedmiot obowiązkowy 2031 osób (61,1% ogółu zdających z LO), a jako przedmiot 
dodatkowy 1293 osoby (38,9% ogółu zdających historię sztuki z LO). 

Z liceów profilowanych zdawało historię sztuki 139 abiturientów, z czego 96 osób 
jako przedmiot obowiązkowy (69% zdających z LP), a 43 osoby jako przedmiot dodatkowy, 
(co stanowiło 31% zdających w LP). 

Nie wyodrębniono z grupy zdających historię sztuki abiturientów z Liceów 
Plastycznych. 

 
2. Arkusze egzaminacyjne 

 
Arkusze egzaminacyjne z historii sztuki opracowano na podstawie założeń opisanych 

w Informatorze maturalnym / od 2005 roku / Historia sztuki. 
Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane dla dwóch poziomów wymagań: 

- podstawowego – arkusz I 
- rozszerzonego – arkusz II 

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu I zdający mógł otrzymać 100 
punktów, natomiast za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu II zdający mógł 
otrzymać 50 punktów. 

 
Zakres egzaminu, sprawdzane standardy i oceniane umiejętności 

 
Zadania w arkuszach egzaminacyjnych obejmowały umiejętności i wiadomości 

zawarte w podstawie programowej z historii sztuki. Zestaw sprawdzał umiejętności  
i wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych i pozwalał zdającemu 
wykazać się umiejętnościami ujętymi w trzech obszarach. 

W obszarze I zadania sprawdzały znajomość i rozumienie: 
• epok, stylów, kierunków i dzieł sztuki w zakresie sztuk plastycznych oraz ich 

chronologii 
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• podstawowych gatunków, technik oraz terminów sztuk plastycznych 
• podstawowych tematów ikonograficznych. 

 
W obszarze II zadania sprawdzały umiejętności: 

• wyjaśniania związków i różnic między epokami, stylami i kierunkami sztuki 
• opisywania dzieła sztuki pod względem formy i treści 
• rozumienia powiązań i zależności między zjawiskami artystycznymi a 

miejscem i czasem ich powstania  
• dostrzegania określania zależności dzieła sztuki od jego funkcji i środowiska 

powstania. 
 
W obszarze III zadania sprawdzały następujące umiejętności: 

• opisywania, analizowania i porównywania dzieła sztuki uwzględniające formę 
i treść 

• wskazywania podobieństw i różnic w zastosowanych środkach formalnych i na 
tej podstawie formułowania wniosków. 

 
Opis zestawu zadań w arkuszu I 

 
Arkusz I przygotowany do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2005 r. składał 

się z 28 zadań: 17 zadań otwartych (z czego 3 zadania rozszerzonej odpowiedzi) i 11 zadań  
zamkniętych. Zawierał liczne barwne ilustracje, które stanowiły podstawę zadań 
sprawdzających znajomość dzieł sztuki oraz umiejętność werbalizowania wrażeń wizualnych. 

Różnorodne zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru i na dobieranie)  i otwarte 
(krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi) sprawdzały opanowanie treści nauczania 
w zakresie znajomości terminologii, stylów, twórców i dzieł oraz umiejętność samodzielnego 
formułowania wypowiedzi, np. budowania definicji, krótkiego opisu, analizy, prostego 
wnioskowania. 

 
Tabela 2. Przyporządkowanie zadań do obszarów standardów w arkuszu I 

Obszar 
standardów 

Liczba 
punktów Numery zadań 

I 75 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,28 
II 13 20 
III 12 24,27 
 

Diagram 1. Umiejętności sprawdzane w arkuszu I 

II
13%

12%

I
75%  

Obszar I standardów – Wiadomości i rozumienie  
Obszar II standardów – Korzystanie z informacji  
Obszar III standardów – Tworzenie informacji 
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Wykaz standardów i umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami arkusza 
zawiera jego kartoteka. 

 
Tabela 3. Kartoteka zadań arkusza I 

L.p. Czynność sprawdzana 
Zdający : Standard

Zakres 
treści 

obszaru I 
standardów

Typ 
zadania 

Liczba 
pkt 

1. Potrafi zidentyfikować budowle i nazwać ich styl I 1 )a) 
b) 

1) 
1) 5) O 5 

2. Zna twórczość wybitnych architektów XX w. 
i potrafi przyporządkować dzieło jego autorowi I 1) b) 4) Z 3 

3. Potrafi rozpoznać różne rodzaje sklepień i 
uszeregować je w rozwoju chronologicznym I 1) a) 1) Z 1 

4. Zna różne rodzaje ornamentów i potrafi je 
nazwać 

I 1) a) 
2) b) 

3) 
1) Z 3 

5. Potrafi przyporządkować twórczość artystów 
do stylów lub kierunków I 1) a) 2) Z 3 

6. Rozpoznaje styl tympanonu romańskiego i zna 
jego ikonografię I 3) 1) O 4 

7. 
Zna twórczość wybitnych rzeźbiarzy XX w., 
potrafi rozpoznać dzieła i przypisać je ich 
autorom 

I 1) b) 1) Z 3 

8. 
Zna rozmaite techniki artystyczne 
i przyporządkować do ich nazw odpowiednie 
definicje 

I 2) a) 1) Z 2 

9. Potrafi definiować pojęcia i terminy dotyczące 
architektury I 2) b) 1)2) O 3 

10. Zna główne tematy ikonograficzne, potrafi 
wskazać ich źródła I 3) 1) O 5 

11. Zna wybitne dzieła malarstwa barokowego 
i potrafi je przyporządkować ich autorom I 1) b) 1) Z 3 

12. 

Zna powiązania twórców literatury z 
awangardowymi kierunkami sztuki XX w. 
i potrafi przyporządkować nazwiska literatów 
kierunkom sztuki, z którymi byli związani 

I 1) b) 4) Z 3 

13. 

Zna cechy stylowe malarstwa poszczególnych 
epok i potrafi określić styl reprezentowany przez 
przedstawione dzieła oraz podać wiek ich 
powstania 

I 1) a) 1) O 5 

14. 

Zna miejsca przechowywania najwybitniejszych 
dzieł malarskich i potrafi przyporządkować 
dzieło do odpowiednich  galerii, dodając miasto, 
w którym się znajduje 

I 1) b) 5) Z 3 

15. 

Zna podstawowe cechy kubizmu; potrafi 
przedstawić krótką charakterystykę kierunku, 
podać ramy czasowe, wymienić głównych 
twórców 

I 1) b) 1) 4) O 2 

16. 
Zna twórczość graficzną wybitnych artystów 
i potrafi podać nazwiska autorów 
przedstawionych dzieł 

I 1) b) 1) 4) O 3 

17. Potrafi umiejscowić w czasie twórczość 
wybitnych artystów I 1) a) 1) O 2 

18. Zna wybitne dzieła architektury barokowej 
w Polsce I 1) b) 4) O 2 

19. Zna twórczość wybitnego artysty 
(S. Wyspiański) i wymienia jego dzieła I 1) b) 4) O 3 
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20. 
Rozpoznaje dzieło, jego styl, określa temat; 
opisuje elementy formalne, uwzględniając cechy 
charakterystyczne 

I 1) a) 
b) 
3) 
b) 

II 2) 
4) 

1) 
1) 3) 

1) 
1) 
1) 
1) 

O 
RO 7 

21. 
Zna tematykę i ikonografię przedstawień 
w wybranych dziełach sakralnej sztuki 
średniowiecznej w Polsce 

I 3) 1) O 3 

22. 
Zna twórczość malarzy impresjonistów, 
postimpresjonistów i fowistów, potrafi wymienić 
przykłady ich dzieł 

I 1) a) 
1) b) 

2) 
1) 4) Z 3 

23. Zna przykłady wybitnych dzieł sztuki 
starożytnej, potrafi je rozpoznać, podać nazwy I 1) b) 1) O 3 

24. Zna porządki architektoniczne – dorycki i joński 
i potrafi je porównać 

I  1) a) 
2 b) 
II 1) 

3) 
1) 
2) 

O 
RO 6 

25. Zna dzieła, czas i miejsce ich powstania I 1) b) 1) O 2 

26. 
Zna główne nurty w sztuce polskiej 20-lecia 
międzywojennego i potrafi wskazać nazwiska 
malarzy związanych z nurtem awangardowym 

I 1) a) 1) Z 2 

27. 
Potrafi zanalizować i porównać dzieła 
rzeźbiarskie pod względem formy oraz 
sformułować wnioski 

III 1) 
2) 

O 
RO 12 

28. Potrafi określić styl budowli na podstawie jej 
planu I 1) b) 2) O 4 

 
Opis zestawu zadań w arkuszu II 

 
Arkusz II składała się z części analitycznej i części syntetycznej. 
Część analityczna zawierała zadania wymagające porównania dwóch dzieł sztuki na 

podstawie barwnych reprodukcji zamieszczonych w arkuszu (ilustracjom towarzyszyły 
krótkie teksty źródłowe odnoszące się do reprodukowanych dzieł). Analizie podlegała 
wizualna struktura dzieł, według określonego w arkuszu schematu: kompozycja, światłocień, 
kolorystyka, ekspresja, wnioski. 

Zadanie sprawdzało umiejętność analizy formalnej dzieł, umiejętność posługiwania 
się terminologią, umiejętność formułowania krótkich wniosków wynikających z analizy 
porównawczej. 

Część syntetyczna zawierała dwa tematy do wyboru, które wymagały napisania 
spójnego wypracowania o charakterze przekrojowym i problemowym. Zadania tej części 
sprawdzały wiedzę ucznia z różnych dziedzin sztuki oraz umiejętności dokonania selekcji 
i wyboru materiału pod kątem problemu zawartego w temacie, interpretacji tematów i dzieł 
sztuki, umiejętności powiązania zjawisk artystycznych z szerszym kontekstem historycznym 
i kulturowym, formułowania samodzielnych wniosków i ocen, Tematy dały możliwość 
swobodnej i twórczej wypowiedzi, wykazania się erudycją, oryginalnością tez i przemyśleń – 
te umiejętności były punktowane według kryterium „szczególnych walorów”. 

Zadania arkusza II sprawdzały wszystkie umiejętności opisane w standardach 
egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem standardów z obszaru III. 

Za rozwiązanie zadań z arkusza II maksymalnie można było otrzymać 50 pkt, w tym 
20 pkt za analizę porównawczą i 30 pkt za wypracowanie. 



Historia sztuki – 2005 
___________________________________________________________________________ 

 106

3. Wyniki egzaminu z historii sztuki 
 
Historię sztuki jako przedmiot obowiązkowy zdało 87,1% spośród 2127 zdających.  

Tabela 4. Zdawalność egzaminu z historii sztuki w poszczególnych województwach 

przystąpili, 
obowiązkowy zdali w % nie zdali w % OKE województwo 
LO LP LO LP LO LP 

pomorskie 108 23 87,96 39,13 12,04 60,87 Gdańsk 
kujawsko - pomorskie 154 0 88,96  11,04 100,00 

Jaworzno śląskie 346 17 90,46 58,82 9,54 41,18 
małopolskie 196 9 88,78 55,56 11,22 44,44 

podkarpackie 85 2 78,82 100,00 21,18 0,00 Kraków 
lubelskie 123 3 83,74 33,33 16,26 66,67 

warmińsko - mazurskie 48 0 87,50  12,50 100,00 Łomża 
podlaskie 39 1 97,44 0,00 2,56 100,00 
łódzkie 103 5 93,20 40,00 6,80 60,00 Łódź 

świętokrzyskie 25 4 88,00 50,00 12,00 50,00 
lubuskie 43 3 83,72 33,33 16,28 66,67 

wielkopolskie 96 3 82,29 33,33 17,71 66,67 Poznań 
zachodnio - pomorskie 66 1 87,88 100,00 12,12 0,00 

Warszawa  mazowieckie 432 3 88,19 66,67 11,81 33,33 
dolnośląskie 138 19 93,48 84,21 6,52 15,79 Wrocław 

opolskie 29 3 96,55 100,00 3,45 0,00 
łącznie 2031 96 88,53 57,29 11,47 42,71 

łącznie LO i LP 2127 87,12% 12,88% 
 
Tabela 5. Średnie wyniki egzaminu z historii sztuki w poszczególnych województwach 

Arkusz I - poziom podstawowy Arkusz II - poziom rozszerzony 
LO LP LO LP 

OKE Województwo Średnia 
liczba 

punktów 

Średni 
wynik 
w % 

Średnia 
liczba 

punktów

Średni 
wynik 
w % 

Średnia 
liczba 

punktów

Średni 
wynik 
w % 

Średnia 
liczba 

punktów 

Średni 
wynik 
w % 

pomorskie 52,21 52,21 29,92 29,92 24,63 49,25 23,18 46,36 Gdańsk 
kujawsko - pomorskie 55,55 55,55  0,00 28,99 57,98 0,00 0,00 

Jaworzno śląskie 53,60 53,60 34,90 34,90 29,15 58,30 20,20 40,40 
małopolskie 52,10 52,10 31,70 31,70 25,70 51,40 16,50 33,00 

podkarpackie 49,40 49,40 33,00 33,00 23,80 47,60 15,00 30,00 Kraków 
lubelskie 53,10 53,10 40,70 40,70 28,00 56,00 27,75 55,50 

warmińsko - 
mazurskie 46,40 46,40 17,00 17,00 28,80 57,60 32,00 64,00 Łomża 
podlaskie 54,80 54,80 32,00 32,00 32,40 64,80 26,50 53,00 
łódzkie 54,50 54,50 21,50 21,50 28,30 56,60 17,50 35,00 Łódź 

świętokrzyskie 49,90 49,90 23,30 23,30 25,90 51,80 0,00 0,00 
lubuskie 48,70 48,70 19,70 19,70 23,25 46,50 11,65 23,30 

wielkopolskie 47,10 47,10 26,60 26,60 23,95 47,90 11,00 22,00 Poznań 
zachodnio - 
pomorskie 59,00 59,00 43,00 43,00 26,30 52,60 24,00 48,00 

Warszawa mazowieckie 56,50 56,50 32,70 32,70 30,85 61,70 19,00 38,00 
dolnośląskie 53,80 53,80 40,30 40,30 32,30 64,60 22,60 45,20 Wrocław 

opolskie 57,10 57,10 30,80 30,80 30,85 61,70 10,00 20,00 
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Absolwenci liceów ogólnokształcących z województwa zachodnio-pomorskiego 
i opolskiego uzyskali najwyższe średnie wyniki za rozwiązanie zadań z arkusza I. Absolwenci 
liceów profilowanych najwyższe średnie wyniki uzyskali w województwach: zachodnio-
pomorskim, lubelskim i dolnośląskim. 

Najwyższe średnie wyniki za rozwiązanie zadań z arkusza II uzyskali absolwenci LO 
z województwa podlaskiego i dolnośląskiego oraz absolwenci LP z województwa warmińsko-
mazurskiego i lubelskiego. 

Średnie wyniki absolwentów LP są bardziej zróżnicowane w poszczególnych 
województwach niż średnie wyniki absolwentów LO. 

 
Rozkłady wyników z arkusza I (poziom podstawowy) 

 
Wykres 1. Rozkład wyników w arkuszu I – wszyscy zdający 
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Tabela 6. Charakterystyka statystyczna arkusza I 

Wartość 
Wskaźnik 

statystyczny Opis wskaźnika statystycznego 
Ogółem Egzamin 

obowiązkowy 
Egzamin 

dodatkowy
średni wynik 

w % 
suma punktów uzyskanych przez zdających 

podzielona przez liczbę zdających 52,4% 53,4% 51% 

łatwość 
suma punktów uzyskanych przez ogół zdających 

podzielona przez liczbę punktów możliwą do 
uzyskania 

0,52 0,53 0,51 

mediana liczba punktów, którą uzyskał środkowy uczeń w 
rozkładzie uporządkowanym malejąco 53 54 51 

najwyższy wynik  99 96 97 

najniższy wynik  0 3 0 
odchylenie 

standardowe 
miara rozproszenia wyników w odniesieniu do 

średniej 21,39 20,72 22,35 

 
Średni wynik uzyskany przez zdających na poziomie podstawowym to 52,4% pkt 

Wyższe wyniki uzyskali zdający historię sztuki wybraną jako przedmiot obowiązkowy. 
Średni wynik dla egzaminu obowiązkowego wynosi 53,4% pkt, a dla egzaminu dodatkowego 
51% pkt. Nikt nie uzyskał maksymalnej liczby punktów.  

Na wykresach rozkładów wyników egzaminu z historii sztuki widoczne jest pewne 
zaburzenie, charakteryzujące się wypiętrzeniem rozkładu na granicy pozytywnego wyniku. 
Zaburzenie to jest efektem życzliwości egzaminatorów wobec zdających, którym brakowało 
1 punktu do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. 
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Łatwości zadań w arkuszu I 
 

Tabela 7. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań w arkuszu I 

Interpretacja Wskaźnik 
łatwości Numery zadań Liczba 

punktów % udział 

bardzo trudne 0,00 – 0,19 17, 2 2 
trudne 0,20 – 0,49 5,7,11,12,13,14,15,21,22,23, 31 31 

umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 1,2,4,6,9,10,16,18,19, 
20,24,25,26,27,28 64 64 

łatwe 0,70 – 0,89 3,8, 3 3 
bardzo łatwe 0,90 – 1,00    

 
Wykres 2. Łatwość zadań w arkuszu I 
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W arkuszu dominowały zadania umiarkowanie trudne i trudne. Zadanie 17 okazało się 

bardzo trudne. Wymagało ono umiejscowienia w czasie twórczości wskazanych artystów. 
Najłatwiejsze okazały się zadania dotyczące architektury, w których sprawdzano chronologię 
rozwoju różnych rodzajów sklepień, rozpoznawania stylów wskazanych detali 
architektonicznych, definiowania pojęć i terminów z zakresu architektury.  
Wykres 3. Łatwość sprawdzanych umiejętności w arkuszu I w odniesieniu do obszarów standardów 
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W arkuszu I najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętności z obszaru III 
standardów wymagań egzaminacyjnych - tworzenie informacji na podstawie analizy 
porównawczej dzieł.  Zadania sprawdzające umiejętności zapisane w obszarze I - znajomość 
i rozumienie i obszarze II - korzystanie z informacji do opisu, analizy i interpretacji zjawiska 
artystycznego miały taką sama łatwość.  
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Rozkłady wyników z arkusza II (poziom rozszerzony) 
 

Wykres 4. Rozkład wyników w arkuszu II – wszyscy zdający 
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Tabela 8. Charakterystyka statystyczna arkusza II 

Wartość 
Wskaźnik 

statystyczny Opis wskaźnika statystycznego 
0gółem Egzamin 

obowiązkowy 
Egzamin 

dodatkowy 
średni wynik 

w % 
suma punktów uzyskanych przez zdających 

podzielona przez liczbę zdających 56,06 58,32 53,58 

łatwość 
suma punktów uzyskanych przez ogół 

zdających podzielona przez liczbę punktów 
możliwą do uzyskania 

0,56 0,58 0,54 

mediana liczba punktów, którą uzyskał środkowy uczeń 
w rozkładzie uporządkowanym malejąco 28 29 28 

najwyższy wynik  50 50 50 

najniższy wynik  0 2 0 
odchylenie 

standardowe 
miara rozproszenia wyników w odniesieniu do 

średniej 10,84 10,48 11,10 

 
Zestaw zadań w arkuszu II okazał się umiarkowanie trudny. Statystyczny zdający 

uzyskał ok. 56,6% pkt. Niższe wyniki otrzymali zdający historię sztuki jako przedmiot 
dodatkowy (53,6%) niż zdający jako przedmiot obowiązkowy (58,3%). 

 
Łatwości zadań w arkuszu II 

 
Tabela 9. Zróżnicowanie wskaźnika łatwości zadań w arkuszu II 

Interpretacja Wskaźnik 
łatwości Numery zadań Liczba 

punktów % udział

bardzo trudne 0,00 – 0,19 30.6 3 6 

trudne 0,20 – 0,49 30.2,30.4, 15 30 

umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 29A,29D,29E,30.1,30.3,30.5, 24 48 

łatwe 0,70 – 0,89 29B,29C, 8 16 

bardzo łatwe 0,90 – 1,00    
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Wykres 5. Łatwość zadań w arkuszu II 
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Poniższe zestawienie wskaźnika łatwości obu części arkusza II – analitycznej 

i zadania rozszerzonej odpowiedzi – wskazuje, że zdający lepiej sobie radzą z zadaniem, 
w którym należało dokonać analizy porównawczej struktury wskazanych dzieł sztuki. 
Najłatwiejsze w zadaniu analitycznym było analizowanie światłocienia i kolorystyki dzieła.  

Zadanie z części drugiej tego arkusza sprawdzające umiejętność pisania własnego 
tekstu na wybrany temat okazało również umiarkowanie trudne. Wymagało ono odwołania 
się do przykładów z części pierwszej i do wiedzy z różnych dziedzin sztuki. Piszący najlepiej 
radzili sobie z przywoływaniem przykładów dzieł i ich uzasadnianiem. Najgorzej wypadła 
znajomość materiału historyczno-artystycznego nawiązującego do tematu. Tylko nieliczni 
otrzymali punkty za szczególne walory pracy, czyli wykazali się erudycją, oczytaniem 
w literaturze przedmiotu i precyzją sformułowań (kryterium 30.6). 

 
Analiza staninowa wyników 

 
W celu przeprowadzenia normalizacji wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym 

z historii sztuki uporządkowano je rosnąco i podzielono na 9 przedziałów, zwanych 
staninami, grupujących – według stałych założeń skali staninowej – kolejne 4%, 7%, 12%, 
17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników. Zależnie od stopnia trudności narzędzia 
egzaminacyjnego dla populacji badanych w kolejnych edycjach egzaminu zmieniać się będą 
wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych staninach. 

Dla każdego egzaminu i dla każdej edycji egzaminu z danego przedmiotu będą 
przygotowywane oddzielne tabele porządkujące wyniki na przyjętej skali.  

.  
Tabela 10. Wyniki egzaminu maturalnego z historii sztuki na skali staninowej 

HISTORIA SZTUKI Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
Średni wynik 52,39% 56,06% 

Stopień skali Opis stopnia skali Zakresy wyników w % Zakresy wyników w % 
1 najniższy 0%-15% 0%-16% 
2 bardzo niski 16%-23% 18%-26% 
3 niski 24-%34% 28%-38% 
4 niżej średniego 35%-47% 40%-50% 
5 średni 48%-59% 52%-62% 
6 wyżej średniego 60%-70% 64%-72% 
7 wysoki 71%-80% 74%-82% 
8 bardzo wysoki 81%-87% 84%-90% 
9 najwyższy 88%-100% 92%-100% 
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W kolumnie zatytułowanej Poziom podstawowy / Zakresy wyników zostały ujęte 
wyniki wszystkich zdających historię sztuki. Kolumna zatytułowana Poziom rozszerzony / 
Zakresy wyników  ukazuje wyniki tylko tych abiturientów, którzy poza poziomem 
podstawowym zdawali dodatkowo poziom rozszerzony. 

Wyrażone w procentach zakresy wyników znajdujących się w poszczególnych 
staninach są uzależnione od osiągnięć populacji zdających, więc mogą być różne w kolejnych 
edycjach egzaminu z tego samego przedmiotu i w egzaminach z różnych przedmiotów, 
np. jeżeli abiturient zdający historię sztuki w maju 2005 r. uzyskał za rozwiązanie zadań 
z poziomu podstawowego 88% pkt, oznacza, że był to wynik należący do 9 stanina, czyli 
mieścił się wśród 4% wyników najwyższych. Jeżeli zdający uzyskał za rozwiązanie zadań 
z poziomu rozszerzonego 88% pkt, oznacza, że był to wynik bardzo wysoki mieszczący się 
w 8 staninie. 

Znormalizowana skala staninowa może posłużyć do porównywania osiągnięć 
zdających w danym roku z różnych przedmiotów lub z kolejnych edycji egzaminu z danego 
przedmiotu. Dlatego też może być wykorzystana, między innymi, w procesie rekrutacji 
na wyższe uczelnie. 

 
4. Podsumowanie i wnioski 

 
1. Egzamin maturalny z historii sztuki zdawało łącznie 3463 absolwentów, co stanowi 

1,12% ogółu zdających egzamin maturalny w maju 2005 roku.  
 
2. Zestaw zadań w arkuszu I i arkuszu II okazał się umiarkowanie trudny. Średni wynik 

uzyskany przez zdających za rozwiązanie arkusza I wynosi 52,4% punktów, a średni 
wynik uzyskany za rozwiązanie arkusza II wynosi 56,1%. 

 
3. Najwięcej trudności sprawiły zdającym zadania sprawdzające umiejętności z obszaru I 

standardów egzaminacyjnych z historii sztuki, które dotyczyły umiejscowienia w czasie 
twórczości wybitnych artystów, znajomości twórczości wskazanych malarzy i ich dzieł 
oraz rozpoznawania dzieł sztuki starożytnej.  

 
5. Egzamin wykazał, że problem stanowi analiza porównawcza i interpretacja dzieł sztuki 

według wymagań określonych w standardach egzaminacyjnych. 
 
6. Krótkie wypracowanie w arkuszu drugim wskazało na braki w wiedzy faktograficznej; 

trudności ze wskazaniem powiązań i zależności pomiędzy dziełem sztuki a epoką oraz 
nieumiejętność formułowania własnych wniosków. 
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WWiieeddzzaa  oo  ttaańńccuu  
 
 
Egzamin maturalny odbył się 10 maja 2005 roku i miał formę pisemną. Mógł być 

zdawany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowo wybrany, czyli na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 

 
Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu testu 

obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych. Zdający otrzymał jeden arkusz 
egzaminacyjny zawierający zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu 
„prawda – fałsz”, luki) i otwarte (wymagające samodzielnego formułowania zwięzłych 
wypowiedzi). W zadaniach wykorzystano teksty źródłowe i ikonografię (ilustracje czarno-
białe i barwne, tabelę). Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane 
we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego. 

 
Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 270 minut i składał się z dwóch części: 

część pierwsza trwała 120 minut i polegała na rozwiązaniu testu obejmującego zakres 
wymagań dla poziomu podstawowego; część druga trwała 150 minut i polegała na 
sprawdzeniu umiejętności analizowania dzieła tanecznego oraz formułowania wypowiedzi 
pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmowały zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego 
i sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane we wszystkich standardach. W tej części 
egzaminu zdający otrzymał jeden arkusz egzaminacyjny, zawierający dwa zadania otwarte: 

 
• zadanie pierwsze polegało na zanalizowaniu fragmentu dzieła tanecznego, 

zarejestrowanego w formie nagrania wideo i czterokrotnie odtworzonego w 
czasie trwania egzaminu. Zdający dokonywał analizy zgodnie ze 
wskazówkami podanymi w poleceniu zadania.  

• zadanie drugie polegało na sformułowaniu rozszerzonej wypowiedzi pisemnej 
na jeden z dwóch tematów do wyboru. 

 
Zestaw zadań egzaminacyjnych dla egzaminu na poziomie podstawowym i dla części 

pierwszej egzaminu na poziomie rozszerzonym był ten sam. 
 

 
1. Populacja zdających 

 
Do egzaminu z wiedzy o tańcu przystąpiło ogółem 76 abiturientów zarówno z liceów 

ogólnokształcących, jak i liceów profilowanych w tym 41 ze szkół baletowych. Spośród 
zdających 53 osoby wybrało ten przedmiot jako obowiązkowy, a 23 jako dodatkowy. 
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Tabela 1. Liczba zdających z uwzględnieniem OKE i województw 

OKE Łącznie 
w OKE Województwo Łącznie w 

województwie

Przedmiot 
obowiązkowy, 

liczba zdających 

Przedmiot 
dodatkowy, 

liczba 
zdających 

Kujawsko-pomorskie 8 4 4 Gdańsk 10 Pomorskie 2 0 2 
Jaworzno 12 Śląskie 12 10 2 

Lubelskie 4 3 1 
Małopolskie 0 0 0 Kraków 6 
Podkarpackie 2 2 0 

Podlaskie 1 1 0 Łomża 1 Warmińsko-mazurskie 0 0 0 
Łódzkie 13 10 3 Łódź 13 Świętokrzyskie 0 0 0 
Lubuskie 2 1 1 

Wielkopolskie 7 6 1 Poznań 10 
Zachodniopomorskie 1 0 1 

Warszawa 19 Mazowieckie 19 13 6 
Dolnośląskie 4 2 2 Wrocław 5 Opolskie 1 0 1 

Ogółem 76 53 23 
 
 
Najwięcej zdających wybrało wiedzę o tańcu jako przedmiot maturalny w tych OKE, 

na których terenie znajdują się ogólnokształcące szkoły baletowe (OKE Gdańsk, Jaworzno, 
Łódź, Poznań, Warszawa). 

 
2. Arkusze egzaminacyjne 

 
Arkusze egzaminacyjne z wiedzy o tańcu zostały opracowane na podstawie założeń 

opisanych w Informatorze maturalnym / od 2005 roku/ Wiedza o tańcu. 
Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane dla dwóch poziomów wymagań: 

• podstawowego – arkusz I 
• rozszerzonego – arkusz II 

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu I zdający mógł otrzymać 80 
punktów, natomiast za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu II zdający mógł 
otrzymać 90 punktów. 

 
Zakres egzaminu, sprawdzane standardy i oceniane umiejętności 

 
Zadania w arkuszach egzaminacyjnych obejmowały umiejętności i wiadomości 

zawarte w podstawie programowej wiedzy o tańcu. Zestaw sprawdzał umiejętności 
i wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Pozwalał zdającemu 
wykazać się znajomością faktografii i terminologii charakterystycznej dla przedmiotu (obszar 
I Standardów wymagań egzaminacyjnych z wiedzy o tańcu), ale również sprawdzał 
umiejętność stosowania faktografii i terminologii historycznej do wyjaśnienia zjawisk 
związanych z rozwojem sztuki choreograficznej i baletowej (obszar II Standardów ...) oraz 
sprawdzał umiejętność przedstawiania i oceniania zjawisk artystycznych, analizy 
i interpretacji dzieł baletowych, a także formułowania przejrzystej i logicznej wypowiedzi 
pisemnej (obszar III Standardów wymagań egzaminacyjnych). 
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Zestaw zadań w arkuszu I 
 
Zastosowany w sesji wiosennej egzaminu maturalnego w 2005 roku  I arkusz 

egzaminacyjny z wiedzy o tańcu zawierał 15 zadań (z podpunktami) zamkniętych i otwartych. 
Zadania te sprawdzały, między innymi, wiedzę o twórczości sławnych choreografów, 
dorobku artystycznym wybranych tancerzy, historii rozwoju baletu, sławnych dziełach 
baletowych, jednostkach ruchu tanecznego, scenografii. Za całkowicie poprawne rozwiązanie 
wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 80 punktów. 

 
Tabela 2. Kartoteka arkusza I 

Kartoteka Arkusza I 
Nr 

zadania Standard Wymagania na poziomie 
podstawowym Typ zadania Liczba 

punktów 
1. I 2 I 2 – twórczość wybranych 

choreografów zagranicznych krótka odpowiedź 3 

2. I 1 I 1 a – jednostki ruchu tanecznego dobieranie 3 

3. I 2 

I 2 – twórczość wybranych 
choreografów zagranicznych 
- działalność i dorobek artystyczny 
wybranych tancerzy zagranicznych 

z luką 4 

4. I 1 I 1 c – warsztat tancerza i choreografa wielokrotny wybór 5 

5. I 4 I 4 – cechy i elementy ruchu tanecznego, 
figury taneczne, - stylizacje sceniczne 

krótka 
odpowiedź/wielokrotny 

wybór 
2 

6. I 2 I 2 – twórczość wybranych 
choreografów polskich dobieranie 3 

7. I 4 I 4 – wpływ położenia geograficznego 
regionu na charakter i formę tańca, dobieranie 4 

8. I 1 I 1 b tradycyjne balety klasyczne dobieranie 4 

9. I 5 
I 5 cechy charakterystyczne dla epok 
w sztuce tańca – od kultury pierwotnej 
do współczesności - chronologia, 

dobieranie 6 

10. I 2 I 2 twórczość wybranych choreografów 
polskich z luką 13 

11. II 1,2, 3,III 
2, 3 

II 1 – cechy ruchu tanecznego, elementy 
ruchu tanecznego, dynamikę ruchu 
tanecznego , II 2 – związek z 
kierunkiem tańca, II 3 – elementy 
scenografii, III 2 – wiąże tancerza z 
kierunkiem tańca 

krótka odpowiedź 22 

12. I 2 I 2 – twórczość wybranych 
choreografów zagranicznych dobieranie 5 

13. I 1 I 1 b – tradycyjne balety klasyczne, 
watki fabularne baletów wielokrotny wybór 3 

14. I 1 I 1 c – różne formy zapisu tańca krótka odpowiedź 1 

15. I 1, 2 

I 1 b – dzieła taneczne wymienione w 
załączniku, widowiska taneczne 
charakterystyczne dla poszczególnych 
epok (dekoracje) 

krótka odpowiedź 2 

 
 

Zestaw zadań w arkuszu II 
 
Pierwsze zadanie arkusza II polegało na dokonaniu analizy fragmentu współczesnej 

choreografii, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w poleceniu. Zdający miał 
możliwość czterokrotnego obejrzenia projekcji video fragmentu dzieła, które analizował. 
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Zadanie sprawdzało umiejętność analizy i opisu dzieła z punktu widzenia zastosowanej 
techniki tańca, sposobu interpretacji, kanonów estetycznych, powiązania z epoką historyczną, 
do której nawiązywał taniec oraz wykorzystania przez choreografa tła dźwiękowego i 
scenografii. W ocenie nie uwzględniano formy wypowiedzi.  

W zadaniu drugim zdający mógł dokonać wyboru jednego z  dwu tematów, a 
następnie sformułować wypowiedź pisemną na wybrany temat.  

Temat pierwszy dotyczył oceny zamieszczonego w kanonie dzieła współczesnego 
polskiego choreografa pod kątem jego związków z polskim folklorem tanecznym. Zadanie 
sprawdzało umiejętność oceny zastosowanej przez choreografa stylizacji i sformułowania 
własnej opinii na ten temat. 

Wybierając temat drugi, zdający powinien wykazać się umiejętnością 
scharakteryzowania i porównania dwu kierunków w sztuce tańca z uwzględnieniem osiągnięć 
artystycznych choreografów i tancerzy oraz związków z innymi dziedzinami sztuki. 

W obu zadaniach w ocenie brano pod uwagę formę wypowiedzi. 
 

Tabela 3. Kartoteka arkusza II 

Kartoteka Arkusza II 

Nr 
zadania Standard Wymagania na poziomie rozszerzonym Typ 

zadania 
Liczba 

punktów 

1. I 1,3 
II 1,2,3 

I 1 – znajomość i rozumienie terminów i pojęć z 
dziedziny teorii, historii i estetyki tańca, I 3 - dzieł 
tanecznych charakterystycznych dla poszczególnych 
stylów i kierunków tańca, 
II 1 – opis i analiza ruchu tanecznego, II 2 – formy i 
treści dzieła tanecznego, II 3 – związków tańca z innymi 
dziedzinami sztuki 

otwarte – 
rozszerzona 
odpowiedź 

50 

2. 
Temat 1 

I 1,2,6 
III 2,4 

I 1 - znajomość i rozumienie terminów i pojęć z 
dziedziny teorii, historii i estetyki tańca, I 3 - dzieł 
tanecznych charakterystycznych dla poszczególnych 
stylów i kierunków tańca, I 6 – znajomość polskich 
tańców regionalnych 
III 2 – umiejętność tworzenia informacji zawierającej 
krytyczną ocenę dzieła tanecznego i stylu tańca, III 4 – 
umiejętność formułowania własnych opinii 

2 
Temat 2. 

I 1,3 
III 1, 2,4 

I 1 - znajomość i rozumienie terminów i pojęć z 
dziedziny teorii, historii i estetyki tańca, 
I 3 - dzieł tanecznych charakterystycznych dla 
poszczególnych stylów i kierunków tańca, III 1 
umiejętność tworzenia informacji zawierającej 
porównanie dzieł tanecznych epok, stylów, kierunków 
tańca i osiągnięć tancerzy i choreografów, 
III 2 – umiejętność tworzenia informacji zawierającej 
krytyczną ocenę dzieła tanecznego i stylu tańca, III 4 – 
umiejętność formułowania własnych opinii 

otwarte – 
rozszerzona 
odpowiedź 

40 
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3. Wyniki egzaminu z wiedzy o tańcu 
 
Wszyscy abiturienci przystępujący do egzaminu z wiedzy o tańcu jako przedmiotu 

obowiązkowego zdali egzamin, czyli uzyskali na poziomie podstawowym minimum 30% 
punktów. 
Tabela 4. Wyniki egzaminu z uwzględnieniem OKE, województw  i typów szkół 

Zdali 
Ogólnokształcące 
Szkoły Baletowe Inne szkoły OKE województwo 

Przedmiot 
obowiązkowy – 

liczba osób 
Liczba osób Liczba osób 

Kujawsko-pomorskie 4 2 2 Gdańsk 
Pomorskie 0   

Jaworzno Śląskie 10 9 1 
Lubelskie 3  3 

Małopolskie 0   Kraków 
Podkarpackie 2  2 

Podlaskie 1  1 Łomża 
Warmińsko-mazurskie 0   

Łódzkie 10 9 1 Łódź 
Świętokrzyskie 0   

Lubuskie 1 1 1 
Wielkopolskie 6 5 1 Poznań 

Zachodniopomorskie 0   
Warszawa Mazowieckie 14 13 1 

Dolnośląskie 2 2  Wrocław 
Opolskie 0   

Ogółem  53 41 12 
 
Do egzaminu maturalnego z wiedzy o tańcu jako przedmiotu obowiązkowego na 

poziomie rozszerzonym przystąpiło 60,8% zdających. Absolwenci w województwie śląskim 
uzyskali najwyższe wyniki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

Wiedza o tańcu łącznie Średnia 
Minimum 

uzyskanych 
punktów 

Maksimum 
uzyskanych 

punktów 

Liczba punktów
możliwych do 

uzyskania 
poziom podstawowy 41,52 16 68 80 

poziom rozszerzony 27,74 2 57 90 

 
Wiedza o tańcu zdawana 

jako przedmiot 
obowiązkowy 

Średnia 
Minimum 

uzyskanych 
punktów 

Maksimum 
uzyskanych 

punktów 

Liczba punktów
możliwych do 

uzyskania 
poziom podstawowy 44,63 24 68 80 
poziom rozszerzony 33,16 12 57 90 

 

Wiedza o tańcu zdawana 
jako przedmiot dodatkowy Średnia 

Minimum 
uzyskanych 

punktów 

Maksimum 
uzyskanych 

punktów 

Liczba punktów
możliwych do 

uzyskania 
poziom podstawowy 34,32 16 59 80 
poziom rozszerzony 20,09 2 51 90 
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Średnie wyniki uzyskane przez zdających zarówno na poziomie podstawowym, jak 
i rozszerzonym były wyższe u osób zdających wiedzę o tańcu jako przedmiot obowiązkowy 
niż u osób zdających wiedzę o tańcu jako przedmiot dodatkowy. Wynika to z faktu, że wiedzę 
o tańcu jako przedmiot obowiązkowy wybierali w zdecydowanej większości absolwenci szkół 
baletowych – lepiej przygotowani do egzaminu z racji realizowanego profilu kształcenia. 

 
Łatwości zadań w arkuszu I 

 
Wykres 1. Łatwości zadań w arkuszu I 
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Tabela 5. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z arkusza I 

Wskaźnik łatwości 0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

Numery zadań 12 1,3,5.1.,7,9,10,
14,15 6,11, 2,4,5.2.,8 13 

Interpretacja zadania bardzo trudne trudne umiarkowanie 
trudne łatwe bardzo łatwe 

 
Arkusz pierwszy okazał się dość zróżnicowany pod względem stopnia łatwości. 

Wśród zadań I arkusza przeważają jednak zadania trudne, choć liczba zadań umiarkowanie 
trudnych (w tym zadanie 11 punktowane najwyżej w całym arkuszu – 22 pkt), łatwych i 
bardzo łatwych świadczy o tym, że, nawet przy częściowej realizacji zadania 11., próg 
zaliczenia był możliwy do pokonania przez zdających . 

W grupie zadań bardzo trudnych znalazło się zadanie 12., które wymagało dobrej 
orientacji w organizacji współczesnego życia baletowego. 

W grupie zadań trudnych znalazły się dwa zadania 5.1. i 7. dotyczące znajomości 
polskiego folkloru tanecznego oraz dość wysoko punktowane (13 pkt) zadanie 10., w którym 
oprócz znajomości dokonań artystycznych polskich tancerzy i choreografów, zdający musiał 
wykazać się orientacją w bardzo zróżnicowanych dziedzinach kultury tanecznej (tytuły 
baletów, nazwiska kompozytorów, zespoły baletowe, postacie z baletów, fakty i daty). 

W grupie zadań łatwych znalazły się przede wszystkim zadania sprawdzające 
znajomość warsztatu tancerza (zad.4.) oraz podstawowych pojęć z zakresu teorii tańca (zad.2. 
i 8.). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zadanie 11., o dość dużym stopniu trudności, 
które wymagało dokonania analizy domyślnego ruchu w oparciu o ilustrację, a zatem 
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wykazania się wyobraźnią ruchową, spostrzegawczością i umiejętnością wnikliwej 
obserwacji. Niewątpliwym ułatwieniem była możliwość skorzystania z pomocy ilustracji 
ze względu na przeważający w tej dziedzinie sztuki komponent wizualny. 

Zadanie 13. - bardzo łatwe - odwoływało się raczej do wiedzy ogólnej zdającego, 
a w tym przypadku pomocna była zapewne znajomość literatury. 

Reasumując, należy stwierdzić, że umiarkowanie trudne okazały się przede wszystkim 
te zadania, które w większym lub mniejszym stopniu odwoływały się do wiedzy z zakresu 
historii tańca. 

 
Łatwości zadań w arkuszu II 

 
Wykres 2. Łatwości zadań w arkuszu II 
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Tabela 6. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z arkusza II 

Wskaźnik łatwości 0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 

Numery zadań 2 1 – – – 

Interpretacja 
wskaźnika łatwości 

zadania 
bardzo trudne trudne umiarkowanie 

trudne łatwe bardzo łatwe 

 
Stopień trudności obu zadań II arkusza był wysoki. 
Realizacja zadania 1. wymagała nie tylko wykazania się znajomością zasad analizy 

ruchu, ale także odwołania się do wiedzy teoretycznej, umiejętnością poprawnej interpretacji 
i właściwego odbioru kompozycji tanecznej. Analizując poszczególne podpunkty zadania 
można stwierdzić, że najtrudniejsze okazało się właśnie zinterpretowanie fragmentu dzieła 
wymagające znajomości literatury baletowej (1.1). Stosunkowo słabo zdający radzili sobie 
także z wykazaniem się znajomością zasad kompozycji (1.3) oraz zaprezentowaniem swojej 
wrażliwości artystycznej (1.6.). 

Zadanie 2. znalazło się w przedziale zadań bardzo trudnych. Wysoki stopień trudności 
zadania należy wiązać nie tyle z brakiem wiedzy faktograficznej, jaką zdający mieli okazję 
zaprezentować, rozwiązując zadania I arkusza, co z nieumiejętnym jej wykorzystaniem dla 
potrzeb analizy porównawczej, tworzenia syntez i formułowania własnych wniosków 
(podpunkty 2.1. i 2.2.).  
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4. Podsumowanie i wnioski 
 

1. Pisemny egzamin z wiedzy o tańcu został przeprowadzony po raz pierwszy w historii 
polskiej oświaty. Jego głównym celem była promocja tańca jako jednej z dziedzin sztuki 
oraz przygotowanie świadomych i aktywnych odbiorców oraz uczestników spektaklu 
tanecznego. Uwzględniając ten fakt, należy ocenić pozytywnie wyniki uzyskane przez 
zdających oraz przystąpienie do egzaminu osób spoza uczniów szkół baletowych. 

2. Zakres treści, forma i wyniki egzaminu powinny skłonić do refleksji nauczycieli 
prowadzących przedmioty artystyczne w szkołach nieartystycznych i zachęcić 
do uwzględniania zagadnień związanych z tańcem w realizowanych programach 
nauczania. 

3. Do egzaminu maturalnego z wiedzy o tańcu przystąpiło 76 zdających. Został on 
przeprowadzony przez wszystkie OKE. Wśród zdających byli nie tylko absolwenci szkół 
baletowych, ale również nieartystycznych – liceów ogólnokształcących, a nawet liceów 
profilowanych.  

4. Arkusz I, warunkujący zdanie egzaminu maturalnego, mimo poziomu umiarkowanie 
trudnego, miał stopień trudności dostosowany do możliwości wszystkich potencjalnych 
zdających, nie tylko przygotowywanych do zawodu tancerza. 

5. Arkusz II okazał się trudniejszy. Szczególnie trudne było zadanie 2. polegające na 
sformułowaniu rozszerzonej wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch tematów do wyboru. 
Zadanie to wymagało nie tylko znajomości zagadnień z zakresu wiedzy o tańcu, ale także 
sprawności w formułowaniu własnych poglądów i umiejętności redagowania dłuższej 
wypowiedzi. 
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JJęęzzyykk  ggrruuppyy  eettnniicczznneejj  ––  jjęęzzyykk  kkaasszzuubbsskkii  
 
 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 
 
 

1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego 
 
Egzamin maturalny z języka kaszubskiego jest egzaminem zewnętrznym i ma formę 

ustną lub pisemną albo i ustną, i pisemną. Język kaszubski mógł być zdawany jako przedmiot 
dodatkowy tylko na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 240 minut i składał się z dwóch części: 
• część pierwsza trwała 90 minut i polegała na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszu I; 

arkusz zawierał zadania sprawdzające umiejętność pisania w języku polskim własnego 
tekstu w związku z kulturą i literaturą regionu 

• część druga trwała 150 minut i polegała na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych 
zawartych w arkuszu II; zadania sprawdzały wiedzę językową, rozumienie tekstu 
czytanego i umiejętność przekładu tekstu oryginalnego (napisanego w języku 
kaszubskim) na język polski. 

W trakcie egzaminu zdający mógł korzystać ze „Słownika polsko-kaszubskiego” Jana 
Trepczyka. 

Wyniki egzaminu wyrażone są w skali procentowej. 
Egzamin maturalny z języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego był zdawany 

na poziomie rozszerzonym, nie ma więc określonego progu zaliczenia egzaminu z języka 
kaszubskiego. 

 
2. Populacja zdających 

 
Do egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego w części pisemnej przystąpiło 

w okręgu 15 abiturientów z województwa pomorskiego – z Kaszub ze szkół, w których jest 
nauczany język kaszubski. 

 
3. Arkusze egzaminacyjne 

 
Zgodnie z koncepcją i strukturą egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego zdający 

mieli do rozwiązania zadania z dwóch arkuszy egzaminacyjnych (arkusza I i II). 
Arkusze zaprojektowano tak, aby zbadać stopień opanowania umiejętności 

określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Poziom trudności poszczególnych 
zadań był zróżnicowany i dostosowany do możliwości absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych. Zadania egzaminacyjne w arkuszu I i II przede wszystkim sprawdzały 
wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. 

 
Arkusz I 

 
Arkusz I zawierał instrukcję dla ucznia, dwa tematy do wyboru, wolne strony 

przeznaczone na brudnopis. Zadania do arkuszy dobrano na podstawie sporządzonych 
uprzednio kartotek arkuszy. W arkuszu I tematy były punktowane w skali 0 - 30 punktów. 

Przystępujący do egzaminu z języka kaszubskiego pisał wypowiedź w języku polskim 
na jeden z dwóch zamieszczonych tematów. W arkuszu I zaproponowano dwa tematy pracy 
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pisemnej. Opracowanie tematu 1. polegało na analizie porównawczej zacytowanych utworów 
(liryki i prozy), ważnych dla dziedzictwa kulturowego Kaszub, i wymagających umiejętności 
czytania znaczeń dosłownych i metaforycznych. Opracowanie tematu 2. wymagało 
znajomości dziedzictwa literackiego; zakładało podjęcie czynności o charakterze 
analitycznym; tekst w całości powinien być znany piszącemu, choć w tym zadaniu zdający 
powinien się skupić na cytowanym fragmencie. 

 
Zadania sprawdzały następujące umiejętności maturzysty: 

• w zakresie tworzenia własnego tekstu – skomponowanie ciągłej wypowiedzi pisemnej 
o charakterze szkicu analityczno-interpretacyjnego 

 
• w zakresie rozumienia tematyki i problematyki analizowanego utworu:  

- odnalezienie i uporządkowanie zasygnalizowanych przez autora sensów ukrytych 
w treści utworu 
- zdolność posługiwania się podstawowymi terminami charakterystycznymi 
dla wypowiedzi o kulturze 
 

• w zakresie postrzegania zależności między treścią i formą utworu: 
- odnalezienie i przedstawienie relacji między kompozycją i różnorodnością 
stylistyczną a przesłaniem poszczególnych fragmentów 
- wykazanie się rozumieniem wartości informacyjnej i estetycznej tekstu 
nacechowanego stylistycznie. 

 
Temat 1.: Na podstawie utworów J. Drzeżdżona „Przëszlë do mie” i A. Jabłońskiego 

„Lëdze” określ, jaki jest stosunek podmiotu lirycznego i narratora do świata materialnego, 
człowieka oraz otaczającej go rzeczywistości. 

Temat 2.: Odwołując się do załączonego fragmentu powieści „Żëcé i przigòdë 
Remùsa”, wyjaśnij symboliczne znaczenie słowa „dwiérze”. 

 
Maturzysta wybierający temat 1. powinien dokonać analizy i oceny obu utworów 

z osobna, odnaleźć w nich wspólne płaszczyzny oraz określić zasadnicze różnice pomiędzy 
nimi w odniesieniu do zasygnalizowanych w temacie elementów (świat materialny, człowiek 
i otaczająca go rzeczywistość). 

Zdający wybierający temat 2. powinien się przede wszystkim skupić na analizie 
stanów uczuciowych przeżywanych przez narratora, na wyrażanych przez niego 
przemyśleniach związanych z sensem życia ludzkiego, ważnych wskazówkach dotyczących 
dokonywania wyborów, roli przeznaczenia, fatum, poddania się losowi, konieczności 
nieustających poszukiwań dobrych rozwiązań, wpisania w ludzkie życie pasma niepowodzeń, 
klęsk i szukania sił do ich przezwyciężania. 

 
Teksty do tematu 1. są zaczerpnięte ze współczesnej literatury kaszubskiej. Autorem 

pierwszego z nich jest Jan Drzeżdżon, nieżyjący już pisarz i poeta, autor wielu utworów 
zaliczonych do klasyki literatury kaszubskiej. Prezentowany utwór to jego sztandarowy 
wiersz, w którym pojawiły się istotne dla wielu innych utworów symbole, np. symbol białych 
łabędzi. Autorem drugiego tekstu, wykorzystanego w tym temacie, jest młody pisarz 
kaszubski, który w prezentowanym utworze odwołuje się do problematyki poruszanej u 
Drzeżdżona, lecz rozpatruje ją pod zupełnie innym kątem. Poprzez zestawienie obu tekstów 
osiągnięto efekt ostrego kontrastu. 

Tekst do tematu 2. zaczerpnięto z dzieła Aleksandra Majkowskiego – pisarza i poety 
epoki Młodokaszubów. Utwór pod tytułem Żëcé i przigòdë Remùsa jest, jak do tej pory, 
najdoskonalszą powieścią kaszubską, na której można będzie wykształcić niejedno pokolenie, 
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gdyż poruszane w nim sprawy nie straciły na aktualności, a samo dzieło stanowi kopalnię 
wątków i może zadowolić najwybredniejszych czytelników. 

Zadania umieszczone w arkuszu I sprawdzały wiadomości i umiejętności dotyczące: 
• odczytywania treści dosłownych i ukrytych utworu 
• przywoływania właściwych kontekstów literackich, historycznych i kulturowych 
• tradycji i kultury grupy etnicznej Kaszubów 
• symboliki ważnej dla kultury Kaszub 
• form wypowiedzi pisemnej 
• analizy tekstu. 

 
Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza I zdający mógł otrzymać maksymalnie 

30 punktów. 
 
 

Arkusz II  
 
Arkusz II zawierał instrukcję dla ucznia, trzydzieści jeden zadań (zamkniętych 

i otwartych) i wolną stronę przeznaczoną na brudnopis. W arkuszu II było dwadzieścia zadań 
punktowanych w skali 0 - 1 punktu, dziesięć zadań punktowanych w skali 0 - 2 punktów 
i jedno w skali 0 - 30 punktów. 

 
Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności z zakresu: 

• ortografii języka kaszubskiego 
• procesów językowych zachodzących w języku kaszubskim 
• fonetyki języka kaszubskiego 
• fleksji i określania form fleksyjnych języka kaszubskiego 
• słowotwórstwa języka kaszubskiego 
• zasobów tekstów źródłowych 
• składni języka kaszubskiego 
• odczytywania treści dosłownych i ukrytych utworów napisanych w języku kaszubskim 
• przywoływania właściwych kontekstów 
• tradycji i kultury grupy etnicznej 
• symboliki kulturowej grupy etnicznej 
• przekładu 
• znajomości Biblii 
• wiązania treści utworu z historią Polski i Kaszub 
• wiązania z kontekstami innych utworów 
• form wypowiedzi pisemnej 
• analizy tekstu. 

 
Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza II zdający mógł otrzymać maksymalnie 

70 punktów. 
 
W Tabeli 1. zamieszczono kartotekę arkuszy egzaminacyjnych, zawierającą treści 

ze standardów, których znajomością powinien wykazać się zdający, oraz numery zadań 
odpowiadające podanym treściom i standardom wraz z maksymalną liczbą punktów, które 
można było uzyskać za ich rozwiązanie. 
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Tabela 1. Kartoteka arkuszy egzaminacyjnych z języka kaszubskiego 

Nr  
zadania Czynność sprawdzana Standard Zakres treści 

ze standardu 
Typ 

zadania 
Liczba 

punktów
I 6,17,22 
II 1,4,12 Arkusz I Praca pisemna na wybrany temat 
III 1,2,5,6,9,10, 

13,15,18 

O1 30 

Arkusz II  
cz.I 

Test leksykalno-gramatyczny 
sprawdza   Z2 20 

1,2,3,4 kompetencje z zakresu ortografii I 3 Z 4 
5,6,7 znajomość procesów językowych I 3 Z 5 

8 umiejętności i wiedzę z zakresu fleksji I 3 Z 2 
9 wiedzę z zakresu fonetyki I 3 Z 1 

10,11 wiedzę z zakresu słowotwórstwa I 3 Z 3 
12,13,14 wiadomości z zakresu składni I 3 Z 4 

15 wiedzę o zasobach tekstów źródłowych III 19 Z 1 
Arkusz II 

cz.II 
Rozumienie czytanego tekstu 

sprawdza   Z 20 

16 znajomość form wypowiedzi pisemnej I 20 Z 1 

17 umiejętność odczytywania treści 
dosłownych i ukrytych utworu II 28 Z 2 

18 umiejętność przywoływania właściwych 
kontekstów III 12 Z 1 

19 znajomość symboliki kulturowej II 30 Z 1 
20,22,29 umiejętność przekładu II 3 Z 5 

21 znajomość Biblii II 30 Z 1 

23,28 znajomość tradycji i kultury grupy 
etnicznej I 13 Z 2 

24 umiejętność wiązania treści utworu 
z historią II 45 Z 2 

25 umiejętność analizy tekstu III 10 Z 1 

26 umiejętność wiązania z kontekstami innych 
utworów II 36 Z 1 

27 umiejętność określania form fleksyjnych II 3 Z 1 
30 znajomość gramatyki I 3 Z 2 

Arkusz II 
cz.III Przekład tekstu II 2 O 30 

1zadanie otwarte 
2zadanie zamknięte 

 
4. Wyniki egzaminu 

 
Do egzaminu z języka kaszubskiego przystąpiło 15 osób (wszystkie osoby to 

abiturienci szkół z województwa pomorskiego). 
Średni wynik zdającej grupy abiturientów wynosił 59% punktów. Średni wynik za 

rozwiązanie zadania z arkusza I – 30%, a z arkusza II 71%. 
 

Arkusz I 
 
Analizie poddano wartości niektórych wskaźników wykonania zadań, takich jak np. 

wskaźnik łatwości poszczególnych zadań i zestawu zadań z arkusza I. 
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Wskaźniki statystyczne arkusza I 
 
W tabeli 2. przedstawiono podstawowe parametry statystyczne informujące o stopniu 

realizacji zadań z arkusza I. 
 

Tabela 2. Podstawowe parametry statystyczne wykonania zadań z arkusza I (liczba punktów możliwych 
do uzyskania – 30) 

Wskaźnik Wartość 

Liczebność 15 

Wynik minimalny 2 

Wynik maksymalny 19 

Wynik średni 9,02 

Modalna - 

Łatwość 0,30 

 
Statystyczny uczeń uzyskał wynik 9,02 punktu, co stanowi 30,2% liczby punktów 

możliwych do uzyskania za rozwiązanie arkusza I. Wartość wskaźnika łatwości – 0,30 
kwalifikuje zestaw zadań z arkusza I jako trudny (patrz Tabela 3.). 

Rozstęp wyników wynosi 17 punktów (na 30 punktów możliwych do uzyskania) 
i wskazuje na duże zróżnicowanie umiejętności zdających. 

 
 

Łatwość zadań arkusza I 
 
Stopień spełnienia kryteriów oceny tematów zadań z arkusza I przedstawiono 

w tabelach 3. i 4. 
 

Tabela 3. Łatwość zadań arkusza I 

Numery zadań/kryteriów Łatwość  
zadań 

Maksymalna punktacja 
za zadanie/kryteria oceny 

wypracowania 
1 

rozwinięcie tematu 0,28 24 

2 
leksyka i frazeologia 0,13 1 

3 
składnia i fleksja 0,20 1 

4 
ortografia i interpunkcja 0,33 1 

5 
styl 0, 33 1 

6 
kompozycja 0,70 2 
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Tabela 4. Łatwość zadań arkusza I 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 

Bardzo trudne 0,00 – 0,19 2 1 

Trudne 0,20 – 0,49 1, 3, 4, 5 4 

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 - - 

Łatwe 0,70 – 0,89 6 1 

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 - - 

 
Spośród zadań w arkuszu I najłatwiejsze dla zdających było zadanie numer 6. 

Zdającym najmniej trudności sprawiło komponowanie wypowiedzi. Trudne okazało się 
zadanie 2., co oznacza, iż piszącym kłopotów nastręczał prawdopodobnie zbyt ubogi zasób 
słownictwa i fleksja. 

 
 

Arkusz II 
 
Pogłębionej analizie poddano wartości niektórych wskaźników wykonania zadań, 

takich jak np. wskaźnik łatwości poszczególnych zadań i zestawu zadań z arkusza II. 
Badaniami objęto grupę 15 abiturientów (wszystkie osoby przystępujące do egzaminu 
z języka kaszubskiego) z województwa pomorskiego. 

 
 

Wskaźniki statystyczne arkusza II 
 
W Tabeli 5. przedstawione są podstawowe parametry statystyczne informujące 

o stopniu realizacji zadań z arkusza II. 
 

Tabela 5. Podstawowe parametry statystyczne wykonania zadań z arkusza egzaminacyjnego II (liczba 
punktów możliwych do uzyskania – 70) 

Wskaźnik Wartość

Liczebność 15 

Wynik minimalny 34 

Wynik maksymalny 64 

Wynik średni 50,20 

Modalna 48 

Łatwość 0,72 

 
Statystyczny uczeń uzyskał wynik 50,20 punktu, co stanowi 71,72% liczby punktów 

możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza II. Wartość wskaźnika łatwości – 
0,72 – kwalifikuje ten zestaw zadań jako łatwy (patrz: Tabela 4.). Modalna ma nieco niższą 
wartość niż wynik średni. Rozstęp wynosi 30 (na 70 punktów możliwych do uzyskania) 
i wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie umiejętności zdających. 
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Łatwość zadań arkusza II i rozkład wyników tych zadań 
 
Stopień wykonania zadań z arkusza II w obszarach standardów wymagań 

egzaminacyjnych przedstawiono w Tabelach  6. i 7. 
 
Spośród zadań umieszczonych w arkuszu II najłatwiejsze były zadania nr: 3, 5, 25 

i 26. Aż dwa z nich (zadanie 3. i 27.) rozwiązali wszyscy zdający. 
Najtrudniejsze dla zdających okazały się zadania nr: 9, 11, 21, 23, 24, 27, 28, 30. 

W zestawie nie wystąpiły zadania bardzo trudne. Natomiast 5 zadań to zadania umiarkowanie 
trudne. 

 
Tabela 6. Łatwość zadań z arkusza II 

Numery 
zadań Łatwość zadań 

Maksymalna 
punktacja 
za zadanie 

1 0,73 1 
2 0,53 1 
3 1 1 
4 0,73 1 
5 0,93 1 
6 0,80 2 
7 0,80 2 
8 0,80 2 
9 0,27 1 

10 0,80 1 
11 0,20 2 
12 0,87 2 
13 0,67 1 
14 0,73 1 
15 0,80 1 
16 0,73 1 
17 0,67 2 
18 0,80 1 
19 0,87 1 
20 0,60 2 
21 0,20 1 
22 0,67 2 
23 0,47 1 
24 0,27 2 
25 0,93 1 
26 1 1 
27 0,47 1 
28 0,47 1 
29 0,87 1 
30 0,40 2 
31 0,80 30 
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Tabela 7. Interpretacja wskaźnika łatwości zadań arkusza II 

Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań Liczba zadań 
Bardzo trudne 0,00 – 0,19 - - 

Trudne 0,20 – 0,49 9, 11, 21, 23, 24, 27, 28, 30 8 

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 2, 13, 17, 20, 22 5 

Łatwe 0,70 – 0,89 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
19, 29, 31 14 

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 3, 5, 25, 26 4 

 
 

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych 
 
Temat pierwszy: Na podstawie utworów J. Drzeżdżona „Przëszlë do mie” 

i A. Jabłońskiego „Lëdze” określ, jaki jest stosunek podmiotu lirycznego i narratora do 
świata materialnego, człowieka oraz otaczającej go rzeczywistości wybrało czterech 
zdających egzamin maturalny z języka kaszubskiego. Nie wskazali oni cech wspólnych 
utworów i mieli kłopoty z ich właściwą interpretacją. Średni wynik za wypracowanie - 9 
punktów na 30 możliwych świadczy o słabym opanowaniu umiejętności sprawdzanych tym 
zadaniem. 

Temat drugi: Odwołując się do załączonego fragmentu powieści „Żëcé i przigòdë 
Remùsa”, wyjaśnij symboliczne znaczenie słowa „dwiérze” wybrało 11 zdających. Większość 
z nich bardzo wąsko interpretowała symbolikę „drzwi” jako przejście do wieczności, raju, 
pomijając inne znaczenia metaforyczne tego symbolu. Średni wynik za wypracowanie – 9 
punktów na 30 możliwych świadczy o słabym opanowaniu umiejętności sprawdzanych tym 
zadaniem. 

Spośród zadań z arkusza II wszyscy zdający bez problemów wykonali zadania nr: 3 
i 26. W zadaniu nr 3 – z podanych grup wyrazów należało wybrać te, w której pisownię „ë” 
można wyjaśnić wymianą w polszczyźnie na i, y, u. W zadaniu 26. należało odkryć podobny 
motyw „zaklętych weselników”, który pojawia się w Granicy Z. Nałkowskiej, Chłopach 
W. St. Reymonta, Panu Tadeuszu A. Mickiewicza czy Weselu St. Wyspiańskiego. 
 

Poniżej omówiono najtrudniejsze dla zdających zadania z arkusza II. 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Charakterystyczną cechą języka północnych Kaszub jest 

A. częste akcentowanie pierwszej sylaby w wyrazie. 
B. częste akcentowanie ostatniej sylaby w wyrazie. 
C. tylko akcent kolumnowy. 
D. akcentowanie tylko przedostatniej sylaby w wyrazie. 

 
Metryczka zadania 

Nr 
czynności Opis wykonywanej czynności Maksymalna liczba 

punktów Łatwość zadania 

1 Wybór cechy kaszubszczyzny północnej 1 0,27 

Komentarz do zadania 

Z żywą północną kaszubszczyzną uczniowie spotykają się sporadycznie. Większość uczniów zna literacki 
język kaszubski, różny od kaszubszczyzny północnej, stąd przypadkowy wybór odpowiedzi. 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Wskaż, którego formantu nie można dodać do podanej podstawy słowotwórczej płom- 
 

A. – ny B. – iszk 
C. – ëchny D. – iskò 
  

Metryczka zadania 

Nr 
czynności Opis wykonywanej czynności Maksymalna liczba 

punktów Łatwość zadania 

1 Wybór właściwej jednostki słowotwórczej 2 0,20 

Komentarz do zadania 

Kaszubszczyzna literacka jest bogata w wyrazy pochodne, ale w języku potocznym są one rzadko 
wykorzystywane, dlatego być może zadanie okazało się trudne. 

 
 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Zdanie „Jidã dali, dali w las, weznã Nôswiãtszi Pannë Mariji Matczi pas” wyraża 

A. wiarę w zabobony. 
B. wiarę w magiczne działanie pasa. 
C. wiarę w opiekę Matki Boskiej. 
D. żadne z powyższych. 

 
Metryczka zadania 

Nr 
czynności Opis wykonywanej czynności Maksymalna liczba 

punktów Łatwość zadania 

1 Właściwe przetłumaczenie zdania złożonego 1 0,20 

Komentarz do zadania 

Symbolika wierzeń ludowych jest na Kaszubach bardzo bogata, wymaga wiedzy, oczytania i umiejętności 
interpretacji. Tych wiadomości i umiejętności widocznie zabrakło zdającym. 

 
 
Zadanie 23. (1 pkt) 
W tekście jest mowa o Duchu Lasu. W mitologii kaszubskiej duchami lasu są między 

innymi: 
A. Smãtk, Mucz. 
B. Grzenia, Gôsk. 
C. Pólnica, Klabatnik. 
D. Bòrówc, Bòrowô Cotka. 

 
Metryczka zadania 

Nr 
czynności Opis wykonywanej czynności Maksymalna liczba 

punktów Łatwość zadania 

1 Wybór elementu z mitologii kaszubskiej 1 0,47 

Komentarz do zadania 

Dokonywanie złego wyboru jest dowodem słabej znajomości mitologii kaszubskiej. Zróżnicowane odpowiedzi 
świadczą o przypadkowości wyborów. 
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Zadanie 28. (1 pkt) 
„Czarny pies”, o którym mowa w tekście jest w nim symbolem  

A. złych mocy. 
B. ludzkiego nieszczęścia. 
C. pokutującego grzesznika. 
D.  przemijania. 

 
Metryczka zadania 

Nr 
czynności Opis wykonywanej czynności Maksymalna liczba 

punktów Łatwość zadania 

1 Odczytanie znaczenia symbolu 1 0,47 

Komentarz do zadania 

Kaszubszczyzna jest bogata w symbole, w ich interpretacji pomaga literatura. Zły wybór odpowiedzi świadczy, 
że ta dziedzina, podobnie jak mitologia, jest mała znana zdającym egzamin. 

 
 
Zadanie 30. (2 pkt) 
Wypowiedzenie „Jidącë stóniesz kòle fundameńtów przidczi górë” jest 

A. równoważnikiem zdania. 
B. zdaniem pojedynczym. 
C. zdaniem złożonym. 
D. wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania. 

 
Metryczka zadania 

Nr 
czynności Opis wykonywanej czynności Maksymalna liczba 

punktów Łatwość zadania 

1 Rozpoznanie typu wypowiedzenia 3 0,40 

Komentarz do zadania 

Jidącë to osobliwa forma imiesłowu, we współczesnym języku kaszubskim jest rzadko używana, dlatego, być 
może, rozpoznanie formy sprawiło zdającym problem. 

 
 

6. Podsumowanie i wnioski 
 
Na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego oraz 

uwag egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminacyjne można stwierdzić, 
że maturzyści w stopniu niezadowalającym opanowali następujące umiejętności: 

• czytania sensów przenośnych symboli 
• analizy i interpretacji literatury kaszubskiej 
• pisania dłuższych wypowiedzi. 

 
Zdający dobrze opanowali umiejętności związane ze znajomością gramatyki 

i ortografii języka kaszubskiego. 
Wydaje się, że wymagania egzaminacyjne zostały ustalone realistycznie. Analiza 

jakościowa stosowności poszczególnych zadań wskazuje, że zadania egzaminacyjne dobrze 
ilustrowały standardy wymagań egzaminacyjnych. 
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JJęęzzyykk  łłaacciińńsskkii  ii  kkuullttuurraa  aannttyycczznnaa  
JJęęzzyykk  ggrreecckkii  ii  kkuullttuurraa  aannttyycczznnaa  

 
 
 
 

1. Język łaciński i kultura antyczna 
 
Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej ma formę pisemną. Może 

być zdawany tylko jako przedmiot wybrany dodatkowo i jako taki musi być zdawany tylko na 
poziomie rozszerzonym. 

 
Egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej odbył się 10 maja 2005 roku. Trwał 

240 minut. Składał się z dwóch części. W części pierwszej, która trwała 90 minut, zdający 
otrzymał arkusz I; w części drugiej, która trwała 150 minut, zdający otrzymał arkusz II. 

 
 

1.1. Opis arkuszy egzaminacyjnych 
 
Na egzamin maturalny w maju 2005 roku w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

przygotowane zostały dwa arkusze egzaminacyjne, w skład których weszły zadania 
zredagowane w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Arkusz I zawierał jedno zadanie 
sprawdzające umiejętność samodzielnego i twórczego zastosowania wiedzy z zakresu kultury 
antycznej oraz wskazywania związków kultury  i tradycji antycznej z kulturą współczesną. 
Arkusz I zawierał teksty literackie i źródła ikonograficzne oraz temat zawierający polecenie 
informujące o tym, co z danymi źródłami zdający ma uczynić. Zadanie w arkuszu I było 
otwarte i polegało na napisaniu wypracowania w języku polskim. Temat wypracowania 
brzmiał: Wskaż i nazwij zawarte w przedstawionym poniżej materiale literackim 
i ikonograficznym wartości przekazane przez tradycję antyczną oraz rozważ ich trwałość we 
współczesności. Dany poniżej materiał literacki to: Tukidydes Wojna peloponeska (fragment), 
Horacy Do Leukone, Konstantin Kawafis Itaka oraz materiał ikonograficzny w postaci 
kolorowej reprodukcji fresku Rafaela Santi Szkoła ateńska. 

 
Arkusz II sprawdzał znajomość i stosowanie gramatyki łacińskiej, rozumienie 

czytanego tekstu oryginalnego oraz umiejętności translatorskie. Arkusz II zawierał test 
leksykalno - gramatyczny, test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu oryginalnego 
(Cornelius Nepos, Vita Alcibiadis, 9, 1 – 4)  i dwa (do wyboru przez zdającego) oryginalne 
teksty łacińskie do przełożenia na język polski. Były to: M.Tullius Cicero, De amicitia,  
62 – 64 oraz T.Livius, Ab Urbe condita, I 7, 3 – 7. 

 
Test leksykalno - gramatyczny i test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu 

oryginalnego zawierały zadania zamknięte, natomiast zadanie sprawdzające umiejętność 
stosowania poprawnych technik przekładu było zadaniem otwartym. 

 
Zdający miał prawo korzystać ze słownika łacińsko-polskiego. 
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Tabela 1. Kartoteka arkusza I; zadanie otwarte (wypracowanie) 

Nr 
zadania 

Rodzaj /forma 
zadania Umiejętności Nr 

standardu 

Zakres 
treści I 
obszaru 

Liczba 
punktów 

Analizowanie i syntetyzowanie treści 
podanych w materiale źródłowym 

Selekcjonowanie posiadanych wiadomości 
i zastosowanie ich do wykonania 
postawionego w arkuszu egzaminacyjnym 
zadania. 

Integrowanie wiedzy z różnych dziedzin. 

Wyrażanie i uzasadnianie swojego punktu 
widzenia, opinii 

Redagowanie wypowiedzi z zachowaniem 
treściowych i formalnych zasad organizacji 
tekstu. 

1. 

Otwarte – 
wypowiedź 
pisemna  
do wyboru; esej, 
wypracowanie, 
rozprawka 

Formułowanie wypowiedzi zgodnie 
z zasadami poprawności językowej 

III 2.1 – 2.6 30 

 
 

Tabela 2. Plan/kartoteka arkusza II (test) 

Test leksykalno-gramatyczny 

Nr 
zadania 

Rodzaj / 
forma 

zadania 
Sprawdzana czynność Nr 

standardu 

Zakres 
treści I 
obszaru 

Liczba 
punktów 

Rozpoznawanie form morfologicznych 
Określanie funkcji i zastosowania składniowego 
form morfologicznych 

Dokonywanie prostych transformacji 
gramatycznych. 

2-7 
9-12 

 

Zamknięte / 
wielokrotne-
go wyboru 

Identyfikowanie charakterystycznych dla języka 
łacińskiego konstrukcji składniowych 

II 1a 
II 1b 
II 1c 
II 1e 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.6, 
1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 
1.11, 
1.12, 
1.13 

20 
 

8 
Zamknięte / 
na 
dobieranie 

Klasyfikowanie zdań podrzędnych II 1d 1.14 5 

Rozumienie tekstu czytanego – C.Nepos, Vita Alcibiadis, 9,1-4 

Zrozumienie ogólnego sensu przeczytanego 
tekstu II 3a 

Wyszukiwanie informacji szczegółowych II 2a 13 

Zamknięte / 
wielokrotne-
go wyboru/ 
prawda 
/fałsz 

Rozpoznawanie funkcji poszczególnych 
elementów tekstu oraz związków między nimi II 2b 

10 

Rozpoznawanie funkcji poszczególnych 
elementów tekstu oraz związków między nimi II 2b 

14-18 
Zamknięte / 
wielokrotne
go wyboru Znajdowanie właściwych odpowiedników 

leksykalnych dla łacińskich wyrazów III 3d 

1.1 – 
1.14 

2.3, 2.4, 
2.6, 2.7 

5 
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1.2. Wyniki egzaminu 
 

Podstawowe dane statystyczne 
 
Maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej zdawało 180 absolwentów liceów 

ogólnokształcących. Absolwenci liceów profilowanych nie przystępowali do tego egzaminu. 
Ponieważ był to przedmiot wybierany dodatkowo i mógł być zdawany tylko na poziomie 
rozszerzonym, dlatego nie miał progu zaliczenia. (Niemniej  można zauważyć, że dwóch 
uczniów uzyskało wynik poniżej 30%, pozostali powyżej 30%). 
Wykres 1. Rozkład wyników 
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Wykres pokazuje, że wyniki uzyskane przez zdających język łaciński i kulturę 

antyczną są bardzo zróżnicowane i krzywa wykresu jest bardzo nieregularna. 
Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że do egzaminu przystąpili absolwenci klas o 
profilu klasycznym oraz absolwenci klas, np. przyrodniczych. Ranga i cel nauczania łaciny w 
obu profilach są zupełnie inne i inny jest przydział godzin na realizacje programu. 

 
Egzamin okazał się umiarkowanie trudny. Średni wynik wyniósł około 55% punktów. 

Maksymalny wynik to 84% – uzyskało go 2 uczniów.  
 

Przekład tekstu – M.T.Ciceronis, De Amicitia, 62-64  T.Livius, Ab Urbe condita I 7, 3-7 

Nr 
zadania 

Rodzaj/f
orma 

zadania 
Sprawdzana czynność Nr 

standardu

Zakres treści 
obszaru I 

Liczba 
punktów 

Rozumienie ogólnego sensu tekstu II 3a 
Oddanie w przekładzie ogólnego charakteru i 
funkcji tłumaczonego tekstu II 3b 

Stosowanie poprawnych technik przekładu 
łacińskich struktur morfologicznych, 
składniowych, zdaniowych. 

II 3c 

Znajdowanie właściwych polskich 
odpowiedników leksykalnych dla łacińskich 
wyrazów i związków frazeologicznych 

II 3d 

19 

Otwarte/ 
przekład  
z języka 
łacińskie-
go 
na język 
polski 

Redagowanie spójnego i poprawnego 
stylistycznie przekładu II 3e 

1.1 – 1.14 
2.1, 2.3, 2.4, 

2.6, 2.8 
 

40 
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W tabeli 3. przedstawiono podstawowe dane statystyczne dotyczące wyników 
egzaminu (poziom rozszerzony) 

 
Tabela 3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące wyników egzaminu (poziom rozszerzony) 

Średni wynik 55,22 

Łatwość zestawu zadań 0,55 

Najwyższy wynik 84 

Najniższy  wynik 27 

Rozstęp 57 

Mediana 57 

Modalna (dominanta) 64 

Odchylenie standardowe 16,64 

 
Wykres 2. Łatwość zadań 
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Z wykresu wynika, że zdający dość dobrze poradzili sobie z zadaniem z arkusza I, 

który dotyczył wiedzy z kultury i tradycji antycznej. (Z_1_R, Z_1_K, Z_1_J). Było to zadanie 
otwarte i polegało na napisaniu wypracowania po polsku.  O wiele trudniejsze okazało się 
drugie zadanie otwarte, wymagające sporządzenia przekładu tekstu oryginalnego na język 
polski (zadanie19). Najlepiej wypadły zadania zamknięte sprawdzające rozumienie tekstu 
oryginalnego (zadania 13-18)  Zastanawia bardzo niski wynik za zadanie nr 16. Polegało ono 
na znalezieniu tego znaczenia, w którym wystąpiło ono w tekście oryginalnym. Zadanie 
wymagało znajomości znaczeń przenośnych. Zadania sprawdzające znajomość struktur 
leksykalno-gramatycznych  okazały się średnio trudne dla zdających. 
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2. Język grecki (starogrecki) i kultura antyczna 

 
Egzamin maturalny z języka greckiego i kultury antycznej ma formę pisemną. Może 

być zdawany tylko jako przedmiot wybrany dodatkowo i jako taki musi być zdawany tylko 
na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin z języka greckiego i kultury antycznej nie odbył się w maju 2005 roku, 
ponieważ spośród 4 osób deklarujących chęć zdawania tego przedmiotu nikt się nie zgłosił. 
W dodatkowym terminie czerwcowym do egzaminu przystąpiła jedna osoba.  

Egzamin trwał 240 minut. Składał się z dwóch części. W części pierwszej, która 
trwała 90 minut, zdający otrzymał arkusz I; w części drugiej, która trwała 150 minut, zdający 
otrzymał arkusz II. 

 
2.1. Opis arkuszy egzaminacyjnych 

 
Na egzamin maturalny w czerwcu 2005 roku w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

przygotowane zostały dwa arkusze egzaminacyjne, w skład których weszły  zadania 
zredagowane w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Arkusz I zawierał jedno zadanie 
sprawdzające umiejętność samodzielnego i twórczego zastosowania wiedzy z zakresu kultury 
antycznej oraz wskazywania związków kultury  i tradycji antycznej z kulturą współczesną. 
Arkusz I zawierał teksty literackie i źródła ikonograficzne oraz temat zawierający polecenie 
informujące o tym, co z danymi źródłami zdający ma uczynić. Zadanie w arkuszu I było 
otwarte i polegało na napisaniu wypracowania w języku polskim. Temat wypracowania 
brzmiał: Dokonaj analizy załączonych tekstów i materiałów ikonograficznych. Na ich 
podstawie, a także na podstawie własnej wiedzy napisz, na czym polegały i jaką rolę spełniały 
igrzyska w kulturze starożytnej Grecji. W jakim stopniu idea szlachetnej rywalizacji 
przetrwała do czasów współczesnych? Dany poniżej materiał literacki to:  
− Homer, Iliada XXIII, 628-638; w przekładzie K. Jeżewskiej  
− Pindar, Oda nemejska druga – Na zwycięstwo Timodemosa Acharnejczyka w 

pankrationie;w tłumaczeniu  M. Brożka 
− Herodot, Dzieje, VIII 26; w tłumaczeniu  S. Hammera 
− św. Paweł Apostoł, 2. list do Tymoteusza 4, 6-8; Biblia Tysiąclecia 
− fragment współczesnego  przyrzeczenia olimpijskiego składanego przez zawodników) 
− oraz materiał ikonograficzny w postaci kolorowej reprodukcji rzeźby Myrona, Dyskobol, 

V w. p.n.e i fotografii Młodzieńcy biorący udział w igrzyskach, waza czerwonofigurowa, 
Museum of Fine Arts w Bostonie. 

 
Arkusz II sprawdzał znajomość i stosowanie gramatyki greckiej, rozumienie 

czytanego tekstu oryginalnego oraz umiejętności translatorskie. Arkusz II zawierał test 
leksykalno - gramatyczny, test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu oryginalnego 
(Strabon: Geographika 4, 5, 2 – Opis Brytanii) i dwa (do wyboru przez zdającego) oryginalne 
teksty greckie do przełożenia na język polski. Były to: Platon, Obrona Sokratesa, 26a10 – c8 
oraz Ksenofont, Hieron, VII, 3 – 6. 

Test leksykalno - gramatyczny i test sprawdzający rozumienie czytanego oryginalnego 
tekstu zawierały zadania zamknięte, natomiast zadanie sprawdzające umiejętność stosowania 
poprawnych technik przekładu było zadaniem otwartym. 

 
Zdający miał prawo korzystać ze słownika grecko-polskiego. 
 


