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1. J zyk polski na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 

 
1.1. ZAKRES WYMAGA  SPRAWDZANYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM 

J zyk polski wyst puje jako przedmiot egzaminacyjny na sprawdzianie w szkole 
podstawowej, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym. Podczas ostatniego z tych 
egzaminów sprawdza si , w jakim stopniu zdaj cy spe nia wymagania z zakresu j zyka 
polskiego okre lone w podstawie programowej kszta cenia ogólnego dla IV etapu 
edukacyjnego, b d ce – w my l zasady kumulatywno ci przyj tej w podstawie – sum  
wymaga  z wszystkich kolejnych etapów. Dlatego te  poszczególne zadania zestawu 
egzaminacyjnego mog  odnosi  si  do wymaga  przypisanych do etapów wcze niejszych (I, 
II, III).  
 
W podstawie programowej dzieli si  wymagania na ogólne i szczegó owe. Wymagania 
ogólne (odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji, analiza i interpretacja tekstów 
kultury, tworzenie wypowiedzi), jako syntetyczne uj cie nadrz dnych celów kszta cenia, 
informuj , jak rozumie  podporz dkowane im wymagania szczegó owe, które odwo uj  si  
do konkretnych umiej tno ci oraz ci le okre lonych wiadomo ci. Spe nianie wymaga  
szczegó owych powinno s u y  osi ganiu celów ogólnych. 

 
1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA POLSKIEGO 

Poszczególne cz ci egzaminu maturalnego z j zyka polskiego zosta y scharakteryzowane  
w TABELI 1. 
 
TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZ CI EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA POLSKIEGO 
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Odniesienie  
do podstawy 
programowej 

IV etap edukacyjny 

 Wymagania ogólne: I 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.9., 3.1.–3.8. 

 Wymagania ogólne: II 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.3., 2.1.–2.4., 3.1.–3.4.,  
4.1.–4.3. 

 Wymagania ogólne: III 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.5., 2.1. 

III etap edukacyjny 

A. Wymagania ogólne: I 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.11., 3.1.–3.9. 

B. Wymagania ogólne: II  
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.2., 2.1.–2.11., 3.1.–3.3.,  
4.1.–4.3. 

C. Wymagania ogólne: III 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.7., 2.1.–2.10. 

Czas trwania  30 minut  
Charakter egzaminu Przedmiot obowi zkowy  
Elementy egzaminu 1. Wypowied  monologowa zdaj cego  

2. Rozmowa z zespo em egzaminacyjnym  
Oceniaj cy Przedmiotowy zespó  egzaminacyjny  
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Odniesienie  
do podstawy 
programowej 

IV etap edukacyjny 

A. Wymagania ogólne: I 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.9., 3.1.–3.8. 

B. Wymagania ogólne: II 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.3., 2.1.–2.4., 3.1.–3.4.,  
4.1.–4.3. 

C.   Wymagania ogólne: III 
       Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.7., 2.1. 

III etap edukacyjny  

A. Wymagania ogólne: I 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.11., 3.1. –3.9. 

B. Wymagania ogólne: II 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.2., 2.1.–2.11., 3.1.–3.3.,  
4.1.–4.3. 

C. Wymagania ogólne: III 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.7., 2.1.–2.10. 

Czas trwania  170 minut  
Charakter egzaminu Przedmiot obowi zkowy  
Elementy egzaminu 1. Test 

2. Wypracowanie  
Oceniaj cy Egzaminatorzy okr gowych komisji egzaminacyjnych  
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Odniesienie  
do podstawy 
programowej 

IV etap edukacyjny 

A. Wymagania ogólne: II  
Wymagania szczegó owe:  
1.1.–1.3., 2.1.–2.5., 3.1.–3.4., 4.1.–4.3. (poziom podstawowy) 
2.1.–2.3., 3.1.–3.4., 4.1. (poziom rozszerzony) 

B. Wymagania ogólne: III 
Wymagania szczegó owe:  
1.1.–1.7., 2.1. (poziom podstawowy) 
1.1.–1,2. (poziom rozszerzony) 

III etap edukacyjny  

A. Wymagania ogólne: II 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.2., 2.1.–2.11., 3.1.–3.3.,  
4.1.–4.3. 

B. Wymagania ogólne: III 
Wymagania szczegó owe: 1.1.–1.7., 2.1.–2.10. 

Czas trwania  180 minut  
Charakter egzaminu Przedmiot dodatkowy  
Elementy egzaminu Wypracowanie  
Oceniaj cy Egzaminatorzy okr gowych komisji egzaminacyjnych  
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1.3. CZ  USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA POLSKIEGO 

Egzamin maturalny z j zyka polskiego w cz ci ustnej sprawdza umiej tno  tworzenia 
wypowiedzi na okre lony temat, zgodnej z zasadami poprawno ci j zykowej, logiki  
i retoryki. Inspiracj  do wypowiedzi jest tekst kultury. 
 
Charakterystyka egzaminu ustnego 

Egzamin trwa oko o 30 minut i sk ada si  z trzech cz ci: przygotowania, wypowiedzi 
monologowej zdaj cego dotycz cej wylosowanego polecenia i zwi zanej z t  wypowiedzi  
rozmowy zdaj cego z zespo em przedmiotowym. 
 
Wypowied  monologowa zdaj cego 

Zdaj cy losuje zadanie egzaminacyjne zawieraj ce tekst kultury (literacki lub ikoniczny,  
lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o j zyku) oraz odnosz ce si  do niego polecenie  
i ma nie wi cej ni  15 minut na przygotowanie wypowiedzi. Nast pnie przez oko o 10 minut 
wyg asza wypowied  monologow  na zadany w poleceniu temat. 
Tekst kultury powinien zainspirowa  zdaj cego, którego zadaniem jest rozwini cie  
i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu w tków – tak e poprzez odwo anie si   
do innych, dowolnie wybranych tekstów.  
 
Rozmowa zdaj cego z zespo em egzaminacyjnym 

Rozmowa mo e dotyczy  wy cznie wyg oszonej przez zdaj cego wypowiedzi monologowej. 
Cz onkowie zespo u egzaminacyjnego nie mog  odwo ywa  si  do faktów lub lektur 
nieprzywo anych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy, która trwa oko o 5 minut, 
cz onkowie zespo u mog  prosi  o dodatkowe wyja nienia, zach ca  do pog bienia 
wybranych aspektów wypowiedzi itp. 
 

Cechy zadania egzaminacyjnego  

– Zadanie sk ada si  z polecenia i tekstu (w zadaniach stosowane s  trzy typy tekstów: 
teksty o j zyku, teksty literackie, teksty ikoniczne). 

– Zadanie daje mo liwo  weryfikacji sfunkcjonalizowanej (nie odtwórczej) wiedzy 
zdaj cego oraz jego umiej tno ci analityczno-interpretacyjnych (w odniesieniu do tekstu 
ród owego wskazanego w zadaniu i zwi zanych z nim problemowo przywo a  ró nych 

kontekstów). Wiedza j zykowa i teoretycznoliteracka pe ni tu rol  czynnika 
wspomagaj cego lektur  tekstów kultury.  

– Zadanie umo liwia zdaj cemu zaprezentowanie poziomu dojrza o ci intelektualnej, 
orientacji w problemach kultury, literatury i j zyka, a tak e wykazanie si  sprawno ci  
j zykowo-komunikacyjn  oraz rozumieniem tekstu stanowi cego inspiracj  do 
wypowiedzi. 

– Zadanie odwo uje si  do umiej tno ci (i wiadomo ci) wskazanych w podstawie 
programowej dla IV etapu edukacji polonistycznej (oraz etapów ni szych).  

– W zadaniu zosta a wyra nie okre lona sytuacja komunikacyjna – za pomoc  
czasowników operacyjnych, które daj  uczniowi wskazówk , jak  form  ma wybra   
dla wypowiedzi. 

– Wykonanie zadania egzaminacyjnego wymaga: 

 rozpoznania zadanej w poleceniu intencji i przygotowania wypowiedzi zgodnie  
z t  intencj ; 
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 odczytania (interpretacji) do czonego tekstu kultury pod k tem wskazanego  
w poleceniu problemu;  

 odwo ania si  do innych tekstów kultury (dowolnych) i problemów, które cz  si   
z tematem wypowiedzi; 

 opracowania wypowiedzi pod wzgl dem kompozycyjnym i j zykowo-stylistycznym; 

 wyg oszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury ywego s owa;  

 udzia u w rozmowie dotycz cej wyg oszonej wypowiedzi monologowej. 

 
Przebieg egzaminu 

Przebieg egzaminu przedstawiono w TABELI 2. 
 
TABELA 2. PRZEBIEG EGZAMINU USTNEGO 
 

 PRZEBIEG EGZAMINU CZAS TRWANIA 

CZYNNO CI  

ORGANIZACYJNE 
Zdaj cy losuje zadanie egzaminacyjne.  

PRZYGOTOWANIE  

WYPOWIEDZI  

MONOLOGOWEJ 

Zdaj cy przygotowuje si  do wyg oszenia 
wypowiedzi na wylosowany temat (mo e  
w tym czasie przygotowa  ramowy plan 
wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze). 

Nie wi cej ni  15 minut 

WYPOWIED   

MONOLOGOWA  
Zdaj cy wyg asza wypowied  monologow . Oko o 10 minut  

ROZMOWA Zdaj cy uczestniczy w rozmowie z zespo em 
przedmiotowym (dotycz cej wyg oszonej 
wypowiedzi monologowej). 

Oko o 5 minut 

 

Przyk adowe zadania na egzamin ustny przedstawiono w Informatorze na stronach 22–41. 
 
 

Ocenianie – egzamin ustny 

Monologowa wypowied  egzaminacyjna oraz udzia  zdaj cego w rozmowie oceniane s  pod 
wzgl dem merytorycznym (tre ), formalnym (organizacja), j zykowym i stylowym. Oceny 
dokonuj  cz onkowie zespo u przedmiotowego, przyznaj c punkty zgodnie ze skal  oceniania 
egzaminu ustnego. Waga poszczególnych aspektów ocenianych w trakcie tej cz ci egzaminu 
jest nast puj ca: 
– meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt), 
– organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt), 
– j zyk i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt), 
– meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie:  

20% (8 pkt). 
Za wypowied  w cz ci ustnej egzaminu maturalnego zdaj cy mo e otrzyma  maksymalnie 
40 punktów.  
 

Szczegó owe kryteria oceniania wypowiedzi w cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka 
polskiego znajduj  si  w Za czniku 1. 
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1.4. CZ  PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO Z J ZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 

Egzamin maturalny z j zyka polskiego w cz ci pisemnej na poziomie podstawowym 
sprawdza umiej tno  wykonywania na tek cie nieliterackim operacji dowodz cych jego 
rozumienia na ró nych poziomach (cz  testowa) oraz tworzenia wypowiedzi 
argumentacyjnej (wypracowanie) w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. 
 
Charakterystyka egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym 

Podczas egzaminu zdaj cy otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który sk ada si  z dwóch 
cz ci: a) testu sprawdzaj cego umiej tno  wykonywania na tek cie nieliterackim operacji 
dowodz cych jego rozumienia na ró nych poziomach, b) cz ci sprawdzaj cej umiej tno  
tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania). Na rozwi zanie zada  z arkusza 
zdaj cy ma 170 minut i sam decyduje o roz o eniu w czasie pracy nad testem  
oraz wypracowaniem. 
 
Test 

Cz  testowa arkusza egzaminacyjnego sk ada si  z dwóch zestawów, z których ka dy 
obejmuje: 
a) tekst lub dwa teksty licz ce cznie nie wi cej ni  500 s ów, 
b) wi zk  5–7 zamkni tych i/lub otwartych zada  do tekstu z miejscem na wpisanie 

odpowiedzi. 
Zdaj cy rozwi zuje zadania w obu zestawach. 
 

cznie w obu zestawach sk adaj cych si  na test znajdzie si  10–13 zada  zró nicowanych 
pod wzgl dem formy oraz sprawdzaj cych ró ne kompetencje. 
 

 Tekst 

Teksty, do których odnosz  si  zadania, zgodnie z podstaw  programow  mog  mie  
charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny. 
 

 Zadania egzaminacyjne  

Zadania w te cie mog  mie  form  zamkni t  lub otwart . Nie ograniczaj  si   
do sprawdzania umiej tno ci wyszukiwania informacji w tek cie, ale – obligatoryjnie – s u  
rozpoznaniu poziomu umiej tno ci analizy tekstu i jego przekszta ce , a tak e wiadomo ci 
j zykowej. Zadania sprawdzaj  tak e znajomo  utworów literackich, których, zgodnie  
z podstaw  programow , nie wolno pomin  w procesie kszta cenia (oznaczonych  
w podstawie gwiazdk ). 
 
Zadania testowe sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu (na poziomie z o onym) mog  
dotyczy  
1. na poziomie znacze : 

a) wyszukiwania informacji z o onych, 
b) dostrzegania powi za  mi dzy informacjami, 
c) dostrzegania zwi zków przyczynowo-skutkowych mi dzy zdarzeniami, 
d) odró niania informacji wa nych od drugorz dnych, 
e) wnioskowania na podstawie przes anek zawartych w tek cie, 
f) okre lania tematu/g ównej my li/przes ania tekstu, 
g) dostrzegania relacji mi dzy cz ciami sk adowymi tekstu, 
h) okre lania stosunku autora do opisanych zagadnie , 
i) zadawania pyta  do tekstu, 
j) rozpoznawania znacze  przeno nych wyrazów i konstrukcji wyrazowych; 
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2. na poziomie struktury: 

a) rozumienia funkcji rodków j zykowych w tek cie, w tym epitetu, porównania, 
przeno ni, 

b) badania struktury tekstu, 
c) okre lania tezy tekstu i wskazywania argumentów, 
d) obja niania funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle ca o ci, 
e) wyodr bniania cz ci sk adowych utworu, okre lania powi za  mi dzy nimi; 

3. na poziomie komunikacji: 
a) rozpoznawania informacji i opinii, 
b) wyra ania stosunku do opinii autora (czytanie krytyczne). 

 
Zadania testowe sprawdzaj ce umiej tno  wykonywania dzia a  na tek cie mog  dotyczy : 
a) wyszukiwania s ów (poj ) kluczowych;  
b) transformacji tekstu, czyli ró nych przekszta ce  jego struktury, opartych na zasadzie 

równowa no ci, s u cych m.in. dostosowaniu formy tekstu do zadanego celu (np. zmiana 
konwencji stylistycznej i pytanie o efekt takiego zabiegu czy przekszta cenia sk adniowe 
podporz dkowane ró nym intencjom komunikacyjnym); 

c) formu owania pyta , na które odpowiedzi  s  kolejne zdania lub fragmenty tekstu; 
d) streszczenia; 
e) tworzenia planu tekstu. 
 
Zadania testowe sprawdzaj ce wiadomo  j zykow  mog  dotyczy : 
a) s ownictwa, czyli m.in. znaczenia wyrazów, wyrazów i konstrukcji synonimicznych, 

wyrazów wieloznacznych, definiowania poj ; 
b) s owotwórstwa, czyli analizowania budowy wyrazów pochodnych i sposobu ich 

tworzenia; 
c) fleksji, czyli odmiany wyrazów; 
d) sk adni w tek cie, czyli m.in. budowy wypowiedze , funkcji wyrazów w zdaniu 

(podmiotu, orzeczenia, dope nienia, przydawki, okolicznika), zwi zków sk adniowych 
mi dzy cz ciami zdania, budowy zda  z o onych, szyku wyrazów i wypowiedze  
sk adowych w wypowiedzeniu z o onym, transformacji opartych na równowa no ci 
jednostek j zyka i konstrukcji j zykowych; 

e) funkcji tekstu; 
f) cech gatunkowych tekstu; 
g) zagadnie  stylistycznych, czyli m.in. warto ci stylistycznej rodków j zykowych  

w tekstach tworzonych w ró nych celach i w ró nych sytuacjach komunikacyjnych, cech 
tekstów nale cych do poszczególnych stylów funkcjonalnych polszczyzny (naukowego, 
popularnonaukowego, publicystycznego, potocznego, urz dowego, artystycznego), 
zabiegów stylizacyjnych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja), ró nicy pomi dzy 
tekstem ustnym a pisanym; 

h) innych umiej tno ci wskazanych w podstawie programowej dla II, III i IV etapu 
edukacyjnego w cz ciach wiadomo  j zykowa. 

 
 
Wypracowanie 

Cz  arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza si  umiej tno  tworzenia wypowiedzi 
argumentacyjnej, zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagaj cy 
napisania rozprawki, drugi – interpretacji tekstu poetyckiego. Zdaj cy realizuje jeden, 
wybrany przez siebie temat. 
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 Rozprawka  

Zadanie sk ada si  z polecenia i tekstu epickiego lub dramatycznego. 
Rozprawka na poziomie podstawowym jest form  wypowiedzi pisemnej na podany temat, 
która wymaga od zdaj cego: 
– zrozumienia za czonego do polecenia tekstu literackiego (epickiego lub dramatycznego); 
– sformu owania w asnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu postawionego  

w poleceniu i odnosz cego si  do zamieszczonego w arkuszu tekstu literackiego; 
– rzeczowego uzasadnienia swojego stanowiska; 
– odwo ania si  do za czonego tekstu oraz do wybranego tekstu/wybranych tekstów kultury. 

W przypadku, je li dany tekst literacki jest fragmentem lektury oznaczonej w podstawie 
jako obowi zkowa, ucze  powinien tak e odwo a  si  do ca o ci utworu. Szczegó owe 
wskazówki dotycz ce liczby tekstów i sposobu odwo ania si  do nich znajduj  si   
w poleceniu;  

– napisania wypowiedzi, któr  powinien cechowa  widoczny zamys  kompozycyjny, 
wyra aj cy si  w funkcjonalnej segmentacji i uporz dkowaniu tekstu stosownie  
do wskazanego gatunku wypowiedzi. 

Wypracowanie nie mo e liczy  mniej ni  250 s ów. 
Rozprawka na poziomie podstawowym sprawdza zarówno umiej tno  odbioru, analizy  
i interpretacji tekstu literackiego, jak i tworzenia w asnej wypowiedzi. Aby przygotowa  tego 
rodzaju wypowied , ucze  musi najpierw rozpozna  sens za czonego do polecenia tekstu, 
okre li  jego problematyk , odnale  elementy znacz ce dla odczytania utworu, a nast pnie 
wyszuka  odpowiednie konteksty (teksty kultury) przydatne do opracowania zagadnienia 
wskazanego w poleceniu, a wi c porówna  funkcjonowanie tych samych motywów  
w ró nych tekstach kultury. 
 

 Interpretacja tekstu poetyckiego 

Zadanie sk ada si  z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu. 
Praca interpretacyjna powinna polega  na przedstawieniu propozycji odczytania utworu 
poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdaj cego sensów tekstu. Zadaniem 
zdaj cego jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej za pomoc  
argumentów pozwalaj cych na jej uprawomocnienie. Uzasadnienie powinno znajdowa  
potwierdzenie nie tylko w tek cie, ale tak e w kontekstach (np. biograficznym, 
historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym). 
Cz  argumentacyjna powinna zawiera  ustalenia analityczne dotycz ce na przyk ad:  
– elementów dostrze onej w utworze sytuacji komunikacyjnej;  
– kompozycji tekstu oraz jej funkcji;  
– cech stylu wypowiedzi i u ytych w niej rodków j zykowych (zw aszcza artystycznych) 

oraz ich funkcji;  
– dos ownych i niedos ownych znacze  poszczególnych elementów utworu (w tym jego 

tytu u), zw aszcza metaforycznych, alegorycznych i symbolicznych;  
– przynale no ci gatunkowej tekstu;  
– kreacji wiata przedstawionego (w tym funkcji motywów literackich wyst puj cych  

w przeczytanym tek cie). 
Praca interpretacyjna winna zawiera  wyprowadzone z tych ustale  wnioski s u ce 
osi gni ciu g ównego celu pracy, czyli zaprezentowaniu odczytania dzie a. 
Zdaj cy mo e zbudowa  wypowied  w rozmaity sposób: w porz dku linearnym 
prowadz cym od poszczególnych ustale  analitycznych do wniosków natury ogólnej;  
w porz dku linearnym prowadz cym od postawienia tezy/hipotezy poprzez prezentacj  
argumentów w postaci ustale  szczegó owych, po sformu owanie wniosku; w porz dku 
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nielinearnym – zgodnie z pojawiaj cymi si  skojarzeniami, rozszerzaj cymi kr g ustale   
lub je zaw aj cymi i pog biaj cymi.  
 
Interpretacja tekstu poetyckiego winna przybra  form  d u szej wypowiedzi argumentacyjnej. 
Ma ona s u y  sprawdzeniu umiej tno ci zdaj cego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisanej 
zgodnie z podstawowymi regu ami jej organizacji, zachowuj cej zasady spójno ci 
znaczeniowej i logicznej, posiadaj cej czyteln  kompozycj , a tak e spójnej, stosownej  
i funkcjonalnej pod wzgl dem stylistycznym. Wypracowanie nie mo e liczy  mniej ni   
250 s ów. 
 
Zdaj cy, realizuj c t  form  wypowiedzi, ma wykaza  si  umiej tno ciami opisanymi  
w podstawie programowej na poziomie wymaga  szczegó owych z zakresu analizy  
i interpretacji tekstów kultury. 
 

Przyk adowe zadania na egzamin pisemny na poziomie podstawowym przedstawiono  
w Informatorze na stronach 42–82. 
 

Ocenianie – egzamin pisemny na poziomie podstawowym 

Oceny cz ci testowej i wypracowa  dokonuj  egzaminatorzy okr gowej komisji 
egzaminacyjnej, przyznaj c punkty zgodnie z modelem odpowiedzi w wypadku testu  
i z kryteriami oceny w wypadku wypracowania.  
 

cznie za test i wypracowanie mo na uzyska  70 punktów, w tym: 
 za cz  testow  – 20 punktów,  
 za wypracowanie – 50 punktów.  

 

Ocena testu 

W cz ci testowej ka da odpowied  jest punktowana. Liczba punktów do uzyskania jest 
podana w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w kryteriach oceniania uszczegó owione 
s  zasady przyznawania punktów.  
 
Ocena wypracowania 

W ocenie wypracowania za kryteria najwa niejsze uznaje si : 
 w przypadku rozprawki: sformu owanie swojego stanowiska wobec problemu podanego 

w poleceniu i uzasadnienie stanowiska,  
 w przypadku interpretacji: sformu owanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy 

interpretacyjnej.  

Za kryteria wspomagaj ce w obu formach gatunkowych uznaje si  poprawno  rzeczow , 
zamys  kompozycyjny, spójno  lokaln  tekstu, styl tekstu, poprawno  j zykow   
i poprawno  zapisu.  
 

Szczegó owe kryteria oceniania wypowiedzi w cz ci pisemnej egzaminu maturalnego  
z j zyka polskiego na poziomie podstawowym znajduj  si  w Za czniku 2. 
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1.5. PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

Egzamin maturalny z j zyka polskiego w cz ci pisemnej na poziomie rozszerzonym 
sprawdza umiej tno  dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich  
lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdaj cego,  
np. rozprawki lub szkicu), wymagaj cej odniesienia si  do tekstu historycznoliterackiego  
albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego. 
 

Charakterystyka egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym 

Podczas egzaminu zdaj cy otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawieraj cy 2 tematy 
wypracowania do wyboru, w tym jeden wymagaj cy napisania wypowiedzi argumentacyjnej, 
drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich. Zdaj cy realizuje jeden, 
wybrany przez siebie temat. 
Na napisanie wypracowania zdaj cy ma 180 minut.  
 

 Wypowied  argumentacyjna 

Zadanie sk ada si  z polecenia i tekstu teoretycznego (krytycznoliterackiego lub 
historycznoliterackiego, lub teoretycznoliterackiego). 

Wypowied  argumentacyjna na poziomie rozszerzonym jest form  wypowiedzi pisemnej,  
w której od ucznia wymaga si : 
– zrozumienia za czonego do polecenia tekstu krytycznoliterackiego, 

historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego; 
– okre lenia g ównego problemu przedstawionego w tek cie; 
– rozwa enia i oceny rozwi zania problemu, które przedstawi  autor tekstu; 
– odwo ania si  do za czonego tekstu oraz do innych, wybranych przez ucznia tekstów 

kultury; 
– przygotowania wypowiedzi pisemnej (np. w formie rozprawki lub szkicu), któr  powinien 

cechowa  widoczny zamys  kompozycyjny wyra aj cy si  w funkcjonalnej segmentacji  
i uporz dkowaniu tekstu ze wzgl du na wybrany przez zdaj cego gatunek wypowiedzi. 

Wypracowanie nie mo e liczy  mniej ni  300 s ów. 
Zadanie na poziomie rozszerzonym s u y sprawdzeniu, czy zdaj cy potrafi twórczo 
wykorzysta  wypowiedzi takie, jak np. recenzja, szkic, artyku , esej. Zdaj cy korzysta  
przy tym nie tylko z do czonego tekstu, ale odwo uje si  do ró norodnych kontekstów 
kulturowych. Na tej podstawie sprawdza si , czy ucze  spe nia wymienione wcze niej 
wymagania z poziomu podstawowego, jak równie  wymagania przypisane w podstawie 
programowej dla poziomu rozszerzonego. 
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 Interpretacja porównawcza utworów literackich 

Zadanie sk ada si  z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych,  
albo dramatycznych) lub ich fragmentów. Ka dy z zestawionych fragmentów musi mie  
charakter autonomiczny, to znaczy mo na przeprowadzi  jego analiz  i interpretacj   
bez konieczno ci odwo ania si  do innych fragmentów lub do ca o ci tego utworu. 
 
Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji 
odczytania dwóch utworów nale cych do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: 
lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez 
zdaj cego sensów zawartych w tych tekstach, a nast pnie ustaleniu podobie stw i/lub ró nic 
mi dzy nimi i przedstawieniu wniosków wynikaj cych z zestawienia tych 
podobie stw/ró nic. Zadaniem zdaj cego jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy 
interpretacyjnej dotycz cej obu porównywanych utworów przez wskazanie rzeczowych 
argumentów pozwalaj cych na jej uprawomocnienie. Uzasadnienie powinno znajdowa  
potwierdzenie nie tylko w tekstach, ale tak e w kontekstach (np. biograficznym, 
historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym). 
Cz  argumentacyjna powinna zawiera  ustalenia analityczne dotycz ce na przyk ad:  
– elementów sytuacji komunikacyjnych dostrze onych w utworach;  
– kompozycji tekstów oraz ich funkcji;  
– cech stylu wypowiedzi i u ytych w nich rodków j zykowych (zw aszcza o charakterze 

artystycznym) oraz ich funkcji;  
– dos ownych i niedos ownych znacze  poszczególnych elementów utworów (w tym ich 

tytu ów – w wypadku porównywania utworów lirycznych), zw aszcza metaforycznych, 
alegorycznych i symbolicznych;  

– przynale no ci gatunkowej tekstów;  
– kreacji wiata przedstawionego (w tym funkcji motywów literackich w przeczytanych 

tekstach). 
Praca interpretacyjna winna zawiera  wyprowadzone z tych ustale  wnioski s u ce 
osi gni ciu g ównego celu pracy, czyli zaprezentowaniu podobie stw/ró nic w ca o ciowych 
sensach utworów.  
 
Zdaj cy mo e zbudowa  wypowied  w rozmaity sposób: w porz dku linearnym 
prowadz cym od poszczególnych ustale  analitycznych do wniosków natury ogólnej;  
w porz dku linearnym prowadz cym od postawienia tezy/hipotezy, poprzez prezentacj  
argumentów w postaci ustale  szczegó owych, po sformu owanie wniosku; w porz dku 
nielinearnym – zgodnie z pojawiaj cymi si  skojarzeniami, rozszerzaj cymi kr g ustale   
lub je zaw aj cymi i pog biaj cymi.  
 
Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybra  form  wypowiedzi 
argumentacyjnej. Ma ona s u y  sprawdzeniu umiej tno ci zdaj cego z zakresu tworzenia 
wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regu ami jej organizacji, zachowuj cej 
zasady spójno ci znaczeniowej i logicznej, posiadaj cej czyteln  kompozycj , a tak e spójnej, 
stosownej i funkcjonalnej pod wzgl dem stylistycznym. Wypracowanie nie mo e liczy  mniej 
ni  300 s ów. 
 
Zdaj cy, realizuj c t  form  wypowiedzi, ma wykaza  si  umiej tno ciami opisanymi  
w podstawie programowej na poziomie wymaga  szczegó owych w zakresie analizy  
i interpretacji tekstów kultury. 
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Przyk adowe zadania na egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym przedstawiono  
w Informatorze na stronach 83–107. 

 

Ocenianie – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym 

Oceny wypracowa  dokonuj  egzaminatorzy okr gowej komisji egzaminacyjnej, przyznaj c 
punkty zgodnie z kryteriami oceny wypracowania. Za wykonanie zadania egzaminacyjnego 
na poziomie rozszerzonym zdaj cy mo e otrzyma  maksymalnie 40 punktów.  
 
W ocenie wypracowa  z poziomu rozszerzonego za kryteria najwa niejsze uznaje si : 
 w przypadku wypowiedzi argumentacyjnej: okre lenie problemu podj tego w tek cie  

i sformu owanie stanowiska wobec rozwi zania przyj tego przez autora tekstu;  
 w przypadku interpretacji porównawczej: sformu owanie koncepcji porównywania 

utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej. 
 
Za kryteria wspomagaj ce w obu formach gatunkowych uznaje si : poprawno  rzeczow , 
zamys  kompozycyjny, spójno  lokaln  tekstu, styl tekstu, poprawno  j zykow   
i poprawno  zapisu.  
 
Szczegó owe kryteria oceniania wypowiedzi w cz ci pisemnej egzaminu maturalnego  
z j zyka polskiego na poziomie rozszerzonym znajduj  si  w Za czniku 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


