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Analiza arkusza

• Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, za które można 

było uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 14 punktów 

(28%) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 36 

punktów (72%) za rozwiązanie zadań otwartych. 

• Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część 

zawierała 21 zadań zorganizowanych wokół tekstu 

literackiego (Quo vadis Henryka Sienkiewicza i Artysty

Sławomira Mrożka) oraz tekstu nieliterackiego 

(Małgorzaty Smoczyńskiej, Życie z pasją).  



Analiza arkusza c. d. 

• Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały m.in. 

umiejętność wyrażania opinii na dany temat, interpretacji 

tekstu kultury – i napisania ogłoszenia oraz znajomość 

treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych. 

• Wykonanie zadań wymagało też znajomości wiadomości 

z zakresu słowotwórstwa, składni, ortografii.



Analiza arkusza c. d. 

W drugiej części arkusza uczeń realizował jeden z dwóch

tematów wypracowania:

• przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w

którym należało przekonać słuchaczy, że książki mogą

być źródłem mądrości. W wypracowaniu trzeba było

odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej oraz

innego utworu literackiego i wykazać, że ich przeczytanie

może uczynić czytelnika mądrzejszym;

• opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury

obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył ucznia

czegoś ważnego.



WYNIKI PROCENTOWE
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WYNIKI W STANINACH

Stanin Przedział wyników (w %)

1 8 - 39

2 40 - 47

3 48 - 52

4 53 - 56

5 57 - 60

6 61 - 64

7 65 - 68

8 69 - 73

9 74 - 89



Wnioski i rekomendacje

• przygotowywać uczniów do przeczytania lektury – „wprowadzać w

świat” lektury; omawiając lekturę – zachęcać do poszukiwania

odniesień w codziennym życiu, nawiązywania dialogu przeszłości

z teraźniejszością;

• pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym,

poprawnością);

• regularnie ćwiczyć wiadomości z zakresu nauki o języku.



Dziękuję za uwagę


