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PRAWNÉ PÒDSTAWË EGZAMINU 

Gimnazjalny egzamin je przeprowôdzóny w slédnym rokù nôùczi w gimnazjum na mòcë art. 
9 ùst. 1 pkt 2 ùstawë z dnia 7 séwnika 1991 r. ò systemie pòùczënë (Dz.Ù. z 2004 r. nr 256, 
pòz. 2572, z pózn. zm.). Òbrëmienié wiédzë i ùmiejãtnosców sprôwdzónëch na egzaminie 
òpisywô programòwô pòdstawa òglowégò sztôłceniô wprowadzonô rozpòrządzenim Minystra 
Nôrodny Edukacje z dnia 23 gòdnika 2008 r. w sprawie programòwi pòdstawë wëchòwaniô 
przedszkòlnégò a téż òglowégò sztôłceniô w pòjedińczich tipach szkòłów (Dz.Ù. z 2009 r. nr 
4, pòz. 17). 

Zasadë przeprowôdzaniô gimnazjalnégò egzaminu òpisëją pòsobné wëkònywné aktë: 

• rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacje z dnia 30 łżëkwiata 2007 r. w sprawie 
warënków i spòsobù òbszacowaniégò, klasyfikòwaniô i pòdwëszaniô ùczniów 
i słëchińców a téż przeprowôdzaniô sprôwdzënków i egzaminów w pùblicznëch 
szkòłach (Dz.Ù. nr 83, pòz. 562, z pózn. zm.) 

• rozpòrządzenié Minystra Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë z dnia 8 łżëkwiata 2008 r. 
w sprawie  warënków  i spòsobù òbszacowaniégò, klasyfikòwaniô i pòdwëszaniô 
ùczniów a téż przeprowôdzaniô  sprôwdzënków i  egzaminów w pùblicznëch szkòłach 
i artisticznëch placówkach (Dz.Ù. nr 65, pòz. 400, z pózn. zm.) . 

Pòdstawã dostosowaniô fòrmë i warënków egzaminu do indiwidualnëch pòtrzebów ùczniów 
niéfùlsprawnëch a téż niedostosowónëch spòłeczno stanowią pòsobné wëkònywné aktë: 

• rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacje z dnia 18 stëcznika 2005 r. w sprawie 
warënków òrganizowaniô sztôłceniégò, wëchòwaniô i òpieczi dlô dzecy i młodzëznë 
niéfùlsprawnëch a téż niedostosowónëch spòłeczno w przedszkòlach, szkòłach 
i òddzélach òglowòdostãpnëch abò integracyjnëch (Dz.Ù. nr 19, pòz. 167) 

• rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacje z dnia 18 stëcznika 2005 r. w sprawie 
warënków òrganizowaniô sztôłceniégò, wëchòwaniô i òpieczi dlô dzecy i młodzëznë 
niéfùlsprawnëch a téż niedostosowónëch spòłeczno w apartnëch przedszkòlach, 
szkòłach i òddzélach a téż w òstrzódkach (Dz.Ù. nr 19, pòz. 166). 

Hewòtny infòrmator je òbrobiony na spòdlim ùpòważnieniô zawiartégò w art. 9a ùst. 2 pkt 1 
lët. b cytowóny ùstawë. W infòrmatorze òkróm prawny pòdstawë egzaminu je pòdóny jegò 
krótczi òpisënk a téż przikładowé egzaminacyjné zadania razã z rozwiązaniama. 
W egzaminacyjnëch zestôwkach mògą wëstąpic téż zadania jinégò tipù a téż zadania 
w ùprocëmnienim do jinëch edukacyjnëch wëmôganiów wëstrzód òpisónëch w programòwi 
pòdstawie òglowégò sztôłceniô. Jedinym skùtkòwnym spòsobã przërëchtowaniégò ùczniów 
do egzaminu je naùczenié jich tegò, co je niezbãdné do zjisceniégò wszëtczich wëmôganiów 
z programòwi pòdstawë. 
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ÒPISËNK EGZAMINU 

Nôwôżniészé zmianë 

Òd szkòłowégò rokù 2011/2012 gimnazjalny egzamin bãdze przeprowôdzóny na nowëch 
zasadach. 

• Egzamin bãdze sprôwdzôł òpanowanié przez ùczniów wiédzë i ùmiejãtnosców 
òpisónëch w wëmôganiach òglowëch i dokładnëch zawiartëch w programòwi pòdstawie 
òglowégò sztôłceniô. 

• Egzamin bãdze sã skłôdôł z taczich samëch dzélów jak donëchczasowi, ale kòżdi dzél 
bãdze miôł jinszą sztrukturã. Jinaczi téż bãdze wëzdrzało zaswiôdczenié ò dokładnëch 
wënikach gimnazjalnégò egzaminu. 

• Dzél egzaminu z jãzëka cëzégò terôczasnégò bãdze pòdzelony na dwa stãpnie: 
pòdstawòwi i rozszérzwiony. Do szesc cëzëch jãzëków, z jaczich terô mòże zdawac 
egzamin, duńdze ùkrajińsczi jãzëk*. 

Òglowé zasadë 

Gimnazjalny egzamin òbjimô wiédzã i ùmiejãtnoscë zawiarté w wëmôganiach òpisónëch 
w programòwi pòdstawie òglowégò sztôłceniô w ùprocëmnienim do wëbrónëch przedmiotów 
naùczanëch w trzecym i wczasniészich edukacyjnëch etapach. Egzamin mô pisemną fòrmã. 
Przëstąpienié do egzaminu je warënkã skùńczeniégò gimnazjum, ale nie je òpisóny 
minimalny wënik, jaczi zdający mùszi miec, dlôte egzaminu ni mòże nie zdac. 

Dzéle egzaminu 

Gimnazjalny egzamin skłôdô sã z trzech dzélów: hùmanisticznégò, matematiczno- 
-przirodniczégò i dzélu doticzącégò jãzëka cëzégò terôczasnégò. 
Dzél hùmanisticzny skłôdô sã z zadaniów z òbrëmieniégò pòlsczégò jãzëka a téż zadaniów 
z òbrëmieniégò historii i wiédzë ò spòlëznie. Zadania z pòlsczégò jãzëka mògą miec fòrmã 
zamkłą abò òtemkłą. Wëstrzód òtemkłëch zadaniów z pòlsczégò jãzëka je dłëgszô pisemnô 
wëpòwiesc. Zadania z historii i wiédzë ò spòlëznie mają zamkłą fòrmã. 
Dzél matematiczno-przirodniczi skłôdô sã ze zadaniów z òbrëmieniégò matematiczi a téż 
zadaniów z òbrëmieniégò przirodniczich przedmiotów: biologii, chemii, fizyczi i geògrafii. 
Zadania z matematiczi mają zamkłą abò òtemkłą fòrmã. Zadania z przirodniczich 
przedmiotów mają zamkłą fòrmã. 
W dzélu tikającym sã jãzëka cëzégò terôczasnégò gimnazjalista mùszi dokònac wëbòru 
jednégò z sétmë jãzëków: anielsczégò, francësczégò, szpańsczégò, niemiecczégò, rusczégò, 
ùkrajińsczégò i italsczégò, z zastrzégą, że gimnazjalista mòże wëbrac leno nen jãzëk, jaczégò 
ùcził sã w gimnazjum jakno òbòwiązkòwégò przedmiotu. Nen dzél egzaminu mô dwa 
stãpnie: pòdstawòwi i rozszérzwiony. 

                                                
* Egzamin z ùkrajińsczégò jãzëka mòże bëc zdôwóny òd szkòłowégò rokù 2013/2014. 
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Rozwij egzaminu 

Żebë przëstąpic do gimnazjalnégò egzaminu nôleżi złożëc pisemną deklaracjã wëbraniégò 
cëzégò jãzëka. Deklaracjã skłôdô sã direktorowi gimnazjum nié pózni jak 20 séwnika 
szkòłowégò rokù, w chtërnym gimnazjalista przëstąpiwô do egzaminu. W miono 
niedozdrzeniałëch ùczniów deklaracjã skłôdają jich rodzëce abò prawny òpiekùnowie. 
Dozdrzeniałé òsobë skłôdają same deklaracjã. 

Egzamin òdbiwô sã w łżëkwiace. Kòżdi dzél egzaminu je przeprowôdzóny jinszégò dnia. 
Dzéle hùmanisticzny i matematiczno-przirodniczi trwają pò 150 minut. Dzél egzaminu 
z jãzëka cëzégò terôczasnégò trwô 60 minut na kòżdim ze stãpniów: pòdstawòwim 
i rozszérzwionym. 

Wëniczi egzaminu 

Egzaminacyjné prôce sprôwdzają wëkwalikòwóny egzaminatorzë wedle jednolitëch 
kriteriów. Pò sprôwdzenim prôców ùzgòdniwô sã egzaminacyjné wëniczi w pòsobnëch szesc 
òbrëmieniach: 

• pòlsczi jãzëk 
•  historiô i wiédzô ò spòlëznie  
•  matematika  
•  przirodniczé przedmiotë  
•  cëzy jãzëk terôczasny na pòdstawòwim  stãpniu 
• cëzy jãzëk terôczasny na rozszérzwionym stãpniu. 

Kòżdi zdający dostónie zaswiôdczenié z dokładnyma wënikama swòjégò egzaminu. Dlô 
kòżdégò z wëżi wëmienionëch òbrëmieniów bãdą pòdóné dwie lëczbë: procentowi wënik 
a téż centilowi wënik. 

• Procentowi wënik to òdsetk pùnktów (zaòkrãglony do całowny lëczbë), chtëren zdający 
dostôł za zadania sprôwdzającé wiédzã i ùmiejãtnoscë z dónégò òbrëmieniégò. Na 
przikłôd jeżlë zdający za matematiczné zadania dostôł 23 pùnktë spòmidzë 
30 mòżebnëch do dostaniégò, tej zwëskô procentowi wënik równy 77. 

• Centilowi wënik to òdsetk lëczbë gimnazjalistów (zaòkrãglony do całowny lëczbë), 
chtërny dostelë z dónégò òbrëmieniégò wënik taczi sóm abò niższi jak zdający. Na 
przikłôd zdający, chtërnégò centilowi wënik w òbrëmienim matematiczi wënôszô 85, 
dowié sã, że 85% wszëtczich gimnazjalistów dostało za matematiczné zadania wënik 
taczi sóm jak òn abò niższi, a 15% gimnazjalistów dostało lepszi wënik. 

Egzaminacyjné wëniczi są òstateczné i ni mògą bëc pòdwôżóné w sądze. 
 



 

 

DZÉL HÙMANISTICZNY 
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PÒLSCZI JÃZËK 
Pòlsczi jãzëk wëstãpiwô jaknò egzaminacyjny przedmiot na sprôwdzënkù w spòdleczny 
szkòle, na gimnazjalnym egzaminie i na maturze. W gimnazjum sprôwdzô sã, w jaczim 
stãpniu gimnazjalista spełniwô wëmôgania z òbrëmieniégò pòlsczégò jãzëka òpisóné 
w programòwi pòdstawie òglowégò sztôłceniô dlô III edukacyjnégò etapù. Òsóbné zadania 
egzaminacyjnégò zestôwkù mògą téż – wedle zasadë kùmùlatiwnoscë przëjãti w pòdstawie  
– òdnosëc sã do wëmôganiów przëpisónëch do rëchlészich etapów (I i II). 
Programòwô pòdstawa dzeli wëmôgania na dokładné i òglowé. Dokładné wëmôgania nie są, 
jak to biwało w ùszłoce, znakama tikającyma sã całownëch òbéńdów wiédzë, leno 
òdwòłiwają sã do dokładno òkreslonëch wiadomòsców i kònkretnëch ùmiejãtnosców. Òglowé 
wëmôgania, jaknò synteticzné ùjãcé nadleżnëch célów sztôłceniô, infòrmùją, jak rozmiôc 
pòdpòrządkòwóné jim dokładné wëmôgania. Spòsób zjiscywaniô dokładnëch wëmôganiów je 
wôrtny leno tedë, czedë przëbliżô òsągniãcé célów zawiartëch w òglowëch wëmôganiach. 
Przikładowé egzaminacyjné zadania razã z rozwiązaniama są zamieszczoné w Infòrmatorze 
ò gimnazjalnym egzaminie, chtëren je przeznaczony dlô ùczniów bez disfùnkcji a téż ùczniów 
z rozwijną disleksją òpùblikòwónym na internetowëch starnach egzaminacyjnëch kòmisjów: 
Centralny1 i òbéndowëch.  
Zadania z pòlsczégò jãzëka mògą miec zamkłą abò òtemkłą fòrmã. Mògą tikac sã lëteracczich 
tekstów, pòpùlarnonôùkòwëch abò pùblicystnëch. Sprôwdzóné bãdze nié leno rozmienié 
zawiartégò tekstu, ale téż znajemnota lëteracczich dokazów abò dokazu ùsôdzców, jaczich 
zgódno z programòwą pòdstawą ni mòże òminąc w procesu sztôłceniô. Title taczich dokazów 
i nôzwëska taczich ùsôdzców są òznôczóné w infòrmatorze, juwerno jak w programòwi 
pòdstawie, gwiôzdką. 
Westrzód òtemkłëch zadaniów z pòlsczégò jãzëka je dłëgszô pisemnô wëpòwiesc w fòrmie 
rozprawczi, òpòwiôdaniô, charakteristiczi, òpisu abò sprawòzdaniégò. Mòże téż bëc 
sprôwdzónô ù gimnazjalistów znajemnota ùżëtkòwëch fòrmów, taczich jak pòdanié, żëcopis 
i CV, mòtiwacyjny lëst, dedikacjô, a téż òficjalny lëst, ògłoszenié i rôczba. 
W infòrmatorze dlô kòżdégò zadaniô są pòdóné nôwôżniészé òglowé i dokładné wëmôgania, 
jaczich tikô sã zadanié, a téż je zawiarté rozwiązanié (dlô zamkłëch zadaniów) abò 
przikładowé prôce ùczniów (dlô zadaniô dłëgszi wëpòwiedzë). 

Spòsób òbszacowaniégò dłëgszi wëpòwiedzë pisemny je przedstawiony na przikładze 
rozprawczi. Przë òcenie przëjimô sã szesc aspektów: zamkłosc, segmentacjã tekstu, sztél, 
jãzëk, òrtografiã i interpùnkcjã. W kòżdim z tëch aspektów stãpiéń zjisceniégò òkresliwô sã 
niezanôleżno òd tematu rozprawczi w pòsobny spòsób: 

ZAMKŁOSC 
Stãpiéń 4: fùlné rozmienié (teza, argùmentacjô, wërozmienié), argùmentacjô zwënégiwô 

wëmôgania tematu, wszëtczé argùmeńtë są ùdałé 
Stãpiéń 3: fùlné rozmienié (teza, argùmentacjô, wërozmienié*), ale argùmentacjô nie 

zwënégiwô wëmôganiów tematu, abò argùmentacjô zwënégiwô wëmôgania 
tematu, ale niechtërne argùmeńtë są nieùdałé 

Stãpiéń 2: niéfùlné rozmienié (nie je wiedzec, za czim abò procëm czemù zdający 
argùmentëje), wikszosc argùmeńtów je ùdałô 

Stãpiéń 1: próba rozmieniégò (nie dô sã scwierdzëc, za czim abò procëm czemù zdający 
argùmentëje) 

                                                
1 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
Czej zdający nie fòrmùłuje explicite tezë abò wërozmieniô, egzaminator ùstanôwiô je na spòdlim argùmeńtów. 
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Stãpiéń 0: ni ma argùmentacje abò prôca nie je na temat 

 
SEGMENTACJÔ TEKSTU 

Stãpiéń 1: przemëszlonô segmentacjô 
Stãpiéń 0: przëpôdkòwô segmentacjô, brak segmentacji 

 
SZTÉL 
Stãpiéń 1: sztél przemëszlony i dostosowóny do przëjãti fòrmë wëpòwiedzë 
Stãpiéń 0: sztél nieprzemëszlony abò niedostosowóny do przëjãti fòrmë wëpòwiedzë 
 
JÃZËK 
Stãpiéń 2: nôwëżi 3 zmiłczi składniowé abò leksykalné, abò frazeòlogiczné, abò fleksyjne 
Stãpiéń 1: 4 zmiłczi składniowé abò leksykalné, abò frazeòlogiczné, abò fleksyjné 
Stãpiéń 0: wëżi jak 4 zmiłczi składniowé abò leksykalné, abò frazeòlogiczné, abò fleksyjne 
 
ÒRTOGRAFIÔ 
Stãpiéń 1: nôwëżi 2 zmiłczi 
Stãpiéń 0: wëżi jak 2 zmiłczi 
INTERPÙNKCJÔ 
Stãpiéń 1: nôwëżi 3 zmiłczi 
Stãpiéń 0: wëżi jak 3 zmiłczi 

 
Zadania w infòrmatorze nie zwënégiwùją wszëtczich tipów zadaniów, jaczé mògą wëstąpic 
w  egzaminacyjnym zestôwkù. Nie pòkazywają téż wszëtczich wëmôganiów z òbrëmieniégò 
pòlsczégò jãzëka w programòwi pòdstawie. Dlôte infòrmator ni mòże bëc jediną ani nawetka 
pierszą wskôzą do òbmëszlaniégò procesu sztôłceniô w szkòle. Leno zjiscenié wszëtczich 
wëmôganiów z programòwi pòdstawë mòże zagwësnic wielestarnowé pòlonisticzné 
wëùczenié gimnazjalistów. 
Zgódno z §36 ùst. 1a pkt 2 rozpòrządzeniô Minystra Nôrodny Edukacje2 gimnazjalny 
egzamin z pòlsczégò jãzëka òdbiwô sã w pòlsczim jãzëkù. 

                                                
2 Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacje z dnia 30 łżëkwiata 2007 r. w sprawie warënków i spòsobù 
òbszacowaniégò, klasyfikòwaniô i pòdwëszaniô ùczniów i słëchińców a téż przeprowôdzaniégò sprôwdzënków i 
egzaminów w pùblicznëch szkòłach (Dz.Ù. nr 83, pòz. 562, z pózn. zm.) 



 

 

HISTORIÔ I WIÉDZÔ Ò SPÒLËZNIE 

Do hùmanisticznégò dzélu gimnazjalnégò egzaminu òkróm zadaniów z òbrëmieniégò 
pòlsczégò jãzëka wchòdzą òsóbno òbszacowóné zadania z òbrëmieniégò historii i wiédzë 
ò spòlëznie. Je to skùtk zmòcnianiô znaczeniégò tëch przedmiotów w gimnazjum. 

Gimnazjalny egzamin sprôwdzô, w jaczim stãpniu gimnazjalista mô òpanowóné wëmôgania 
z òbrëmieniégò historii i wiédzë ò spòlëznie òpisóné w programòwi pòdstawie òglowégò 
sztôłceniô dlô III edukacyjnégò etapù. Pòsóbné zadania egzaminacyjnégò zestôwkù mògą téż 
– wedle przëjãti w pòdstawie zasadë kùmùlatiwnoscë – tikac sã wëmôganiów przëpisónëch 
do rëchlészich etapów (I i II). 
Programòwô pòdstawa dzeli wëmôgania na dokładné i òglowé. Dokładné wëmôgania nie są, 
jak to biwało w ùszłoce, znakama tikającyma sã całownëch òbéńdów wiédzë, ale tikają sã 
dokładno òkreslonëch wiadomòsców i kònkretnëch ùmiejãtnosców. Òglowé wëmôgania, 
jaknò synteticzné ùjãcé nadleżnëch célów sztôłceniô, infòrmùją, jak rozmiôc 
pòdpòrządkòwóné jim dokładné wëmôgania. Spòsób zjisceniégò dokładnëch wëmôganiów je 
wôrtny leno tedë, czej przëbliżô zwenégòwanié célów zawiartëch w òglowëch wëmôganiach. 
Zadania z historii i wiédzë ò spòlëznie mają leno zamkłą fòrmã, są zjinaczoné przez  
sprôwdzóną wiédzã i ùmiejãtnoscë, stãpiéń trudnoscë, a téż spòsób dôwaniô òdpòwiedzë. 
Mògą wëstãpòwac pòjedinczno abò w tematicznëch wiązkach. W infòrmatorze tak są dobróné 
zadania, bë òdwòłiwałë sã do rozmajitëch epòków i rozmajiti tematiczi, a téż do 
wszelejaczich zdrzódłowëch materiałów. Dlô kòżdégò zadaniô są pòdóné nôwôżniészé 
òglowé i dokładné wëmôgania, jaczich to zadanié sã tikô, a téż rozwiązanié. 
Zadania w infòrmatorze nie przedstôwiają wszëtczich tipów zadaniów, jaczé mògą wëstąpic 
w  egzaminacyjnym zestôwkù. Nie òbrazëją téż wszëtczich wëmôganiów z òbrëmieniégò 
historii i wiédzë ò spòlëznie z programòwi pòdstawë. Dlôte infòrmator ni mòże bëc jediną ani 
nawetka pierszą wskôzą do òbmëszlaniégò procesu sztôłceniô w szkòle. Leno zjiscenié 
wszëtczich wëmôganiów z programòwi pòdstawë mòże zagwësnic wszelejakòstarnowé 
wëùczenié gimnazjalistów z òbremieniégò historii i wiédzë ò spòlëznie. 
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Przikładowé zadania z rozwiązaniama 

Zadanié 1. (0–3) 

Dofùluj pòniższi tekst, przëpòrządkòwùjącë do kòżdégò zdania pasowną òdpòwiédz 
spòmidzë òznaczonëch lëtrama A–C. 
Za kòlibkã demòkracje ùznôwô sã 1.1. ____. Do rozwiju demòkraticznégò ùstôwù 
doprowadzył nonejszi nadzwëczajny pòlitik, prôwca i wòjskòwi dowódca 1.2. ____. Jegò 
dzejanié przëpôdô na 1.3. ____. 
1.1. A. anticzné Atenë          B. anticzną Spartã   C. anticzny Rzim 

1.2. A. Fidiôsz   B. Perikles    C. Hòmer 

1.3. A. X w. p.n.e. B. V w. p.n.e. C. I w. p.n.e. 
 

Òglowé wëmôgania  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
III. Tworzenie narracji historycznej.  
Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy 
krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty 
uzasadniające własne stanowisko. 

Dokładné wëmôgania  
4. Cywilizacja grecka. Uczeń:  
2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację 
społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich. 

Rozwiązania 
1.1. A  
1.2. B  
1.3. B 
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Kartë do zadaniô 2. 
 

 
 

 

 
 

Karta A Karta B 
Gdańsk [Pl] – Gduńsk [csb] 

Poznań – Pòznań 
Płock – Płock 

Wrocław – Wrocław 
Kraków – Kraków 

Wisła – Wisła 
Milsko – Milskò 

Gdańsk [pl] – Gduńsk [csb] 
Płock – Płock 

Poznań – Pòznań 
Wrocław – Wrocław 
Kraków – Kraków 

Lwów – Lwów 
Wisła - Wisła 

 
Na spòdlim: H. Manikòwskô, J. Tazbirowô, Historiô. Strzédnowieczé, Warszawa 1998. 
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Zadanié 2. (0–1)  

Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
Karta A i karta B przedstôwiają Pòlskã pasowno na òstatkù rządów 
 
A. Mieszka I i Władisława Łoczetka. 
B. Bòlesława Chrobrégò i Władisława Łoczetka. 
C. Mieszka I i Kadzmierza Wiôldżégò. 
D. Bòlesława Chrobrégò i Kadzmierza Wiôldżégò. 

Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Dokładné wëmôgania 
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów.  
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 
5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 
obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;  
6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po 
przyłączeniu ziem ruskich.  
 
Rozwiązanié 
D 
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Òbrôzczi do zadaniô 3. 
 

                    
 

                     
    

Zdrzódła:  
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuncwNSktrdMWqsVfPyqHjFZt3cEcfimmhqaMlY5flN- 

pQ3828cw 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg/450px-
Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg 
http://www.naszglos.civitaschristiana.pl/obrazki/ng.2007.0005.0049.0001.jpg 
http://www.historiasztuki.com.pl 
 

Zadanié 3. (0–1) 

Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
Stôrodôwnotë romańsczégò kùńsztu są przedstawioné na òbrôzkach òznaczonëch numrama 
 
A. 1 i 2. 
B. 3 i 4. 
C. 1 i 3. 
D. 2 i 3. 
 
 
 

1 2 

3 4 
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Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim 
a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.  
 
Rozwiązanié 
B 

Genealogicznô tôblëca do zadaniô 4. 

† – rok smiercë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanié 4. (0–1) 

Òbszacuj, jaczé z pòniższich zdaniów doticzącëch infòrmacjów zawiartëch na 
genealogiczny tôblëcë je prôwdzëwé. Zaznaczë P przë prôwdzëwim zdanim. 
 

1. Na genealogiczny tôblëcë są przedstawioné pòwiązania dinastii Wazów  
z władcama Pòlsczi z XV w. P 

2. Na genealogiczny tôblëcë są przedstawioné pòwiązania midzë dinastią Piastów 
i Jagellonów.  P 

3. Na genealogiczny tôblëcë są przedstawioné pòwiązania dinastii Jagellonów 
z elekcyjnyma królama. P 

Zygmùnd I Stôri 
† 1548 

 

Zygmùnd II Agùst 
† 1572 

 

Katarzëna   +    slëbnik  
    † 1583       Jón III Waza            
                         † 1592          
 

Anna    +        slëbnik  
† 1596     Sztefón Batori 
                       † 1586      
 

Zygmùnd III Waza 
† 1632 

 

Władisłôw IV Waza 
† 1648 

Jón Kadzmiérz Waza 
† 1672 
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Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:  
1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 
 
Rozwiązanié 
3P 

Tekst do zadaniô 5. 

To są pòstanowienia i statutë, jaczich sã mają trzëmac wërobnicë jigłów, drótu, knąpków, 
cënë i różańców. Pò pierszé nicht ni mô rzemiãsła wëkònywac, chto bë nie dostôł prawa 
miesczégò i pòzwòleniô na wëkònywanié swòjégò warkù. Rôz na kwartał mô kòżdi céchòwi 
drëch dawac jeden grosz do kasë zrzeszeniégò rzemiãsników. Chto sã zapisëje do nôùczi, mô 
dac zrzeszeniémù rzemiãsników 6 groszów.  

Na spòdlim: Źródła i materiały do nauczania historii, red. R. Sierpowski, Warszawa 1998. 

Zadanié 5. (0–1) 

Òbtaksuj, czë pòniższé zdania ticzącé sã tekstu są prôwdzëwé, czë – falszëwé. Wëbierzë 
P, jeżlë zdanié je prôwdzëwé, abò F – jeżlë je falszëwé. 
 
Finansowé problemë bëłë rozmajité dlô nôleżników zrzeszeniô 
rzemiãsników. P F 

Żebë òstac rzemiãsnikã, wëmôgóné bëło zezwòlenié. P F 

Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
Szkoła Podstawowa, 13. Mieszczanie. Uczeń:  
1) opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz,  
samorząd miejski, rynek, mury miejskie. 
Gimnazjum, 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:  
2) wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu. 
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej. 
 
Rozwiązanié 
FP 
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Karta do zadaniô 6. 

 
 
 

- grańce Repùbliczi Pòlsczi w 1648 r. 
- òbjim pòwstaniô Chmielnicczégò w 1648 r. 
- marsz wòjsków kòzackò-tatarsczich w 1648 r. 
- wiãkszé biôtczi 
- miasta 
 
- Krym – Krim 
- Chanat Krymski – Krimsczi Chanat 
- Morze Czarne – Czôrné Mòrze 
- ziemie tureckie – tërecczé zemie 
- Sicz – Sycz 
- Dniepr – Dniepr 
- Żółte Wody – Żôłté Wòdë 
- Czehryń – Czehriń 

- Korsuń – Kòrsuń 
- Biała Cerkiew – Biôłô Cerkew 
- Kamieniec Podolski –Kamiéńc Pòdolsczi 
- Dniestr – Dniestr 
- Bar – Bar 
- Zbaraż – Zbaraż 
- Halicz – Halicz 
- Lwów – Lwów 
- Zamość – Zamòsc 
- Beresteczko – Beresteczkò 
- Zasław – Zasłôw 
- Kijów – Kijów 
- Prypeć – Pripec 
- Państwo Rosyjskie – Rusczé Państwò 

 
Na spòdlim: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008. 
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Zadanié 6. (0–1) 
Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
Karta òbrazëje spiérkã, chtërny nôwôżniészą przëczëną bëłë 
 
A. napiãca spòlëznowé i wëznaniowé w òbéńdze Ùkrajinë. 
B. wmiészanié sã pòlsczich magnatów w bënowé sprawë Rosji. 
C. zgrôwanié pòlsczich władców do dobëcô Ùkrajinë. 
D. sztrid z Turcją ò gòspòdarzenié nad Czôrnym Mòrzã. 
 
Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń: 
2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie. 
 
Rozwiązanié 
A 
 

Tekst do zadaniô 7. 

Më Kòrónné Radë, dëchòwné i swiecczé, i ricerstwò wszëtczé, i stanë jinszi jedny 
a nierozdzelny Repùbliczi Pòlsczi. Òbiécëjemë (za nas i pòsobników naszich) na wieczné 
czasë pòd òbòwiązkã przësãdżi, ùtcëwòscą i hònorã i sëmienim naszim, że chtërny jesmë 
(jinaczącë sã w chrzescëjańsczi religii) pòkój midzë sobą zachòwac, a dlô rozmajiti wiarë 
i òdmianë w kòscele krwi nie przelewac i wëszëznie żódny ani ùrzãdowi do taczégò 
pòstãpòwaniégò żódnym spòsobã nie pòmagac. 

Na spòdlim: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004.  

Zadanié 7. (0–1) 
Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
Do cytowónégò dokùmentu mòże òdnosëc sã powiedzenie 
 
A. „Za króla Sasa jédz, pij i naddôwôj pasa”. 
B. „Pòlskô krajã bez stosów”. 
C. „Pòlskô przedmùrënkã chrzescëjaństwa”. 
D. „Szlachcëc na zôgrodze je równy wòjewòdze”. 

 
Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
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Dokładné wëmôgania 
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:  
2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 
i artykułów henrykowskich. 
 
Rozwiązanié 
B 
 

Tekst do zadaniów 8. i 9. 
Lëst caricë Katarzënë II z 29 lëpińca 1791 r. 
Zjinaczenié rządu w Pòlsce, jeżlë leno nabierze stałi mòcë i dzejaniégò, ni mòże bëc 
kòrzëstné dlô jegò sąsadów; to je rzecz gwësnô. Dlôte taczé zjinaczenié przëmùszô nas do 
chùtczégò òbmëszleniô spòsobów òdwróceniô zagrôżbë, jaką nóm stwôrzô no państwò, tak 
bògaté w strzodczi wielné i wiôldżé. Przëznôwómë, że dlô lepszégò skùtkù, je pòtrzeba bë 
miec nôprzód wòlné rãce przez zakùńczenié biôtczi z Tërkama. Pòtémù przińdzenié nazôd 
niémôłégò dzéla wòjsk naszich przez Pòlskã dô nama wspòmagac lëdzy niechãtnëch òstatny 
kònstitucji. 

Zadanié 8. (0–1) 
Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
Katarzëna II miała zapòwiedzóné 
A. pòpiarcé dlô zjinaczeniów przeprowôdzónëch w Pòlsce. 
B. wëcopanié rusczich wòjsków przebiwającëch w Pòlsce. 
C. òbronã Pòlsczi przed tërecką zagrôżbą. 
D. òbalenié refòrmów pòdjãtëch w Pòlsce. 
 
Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 
 
Rozwiązanié 
D 
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Chronologiczny pas do zadaniô 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanié 9. (0–1) 
Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
Òpisóné w teksce wëdarzenia miałë môl w czasu òznaczonym na chronologicznym pasu 
numrã 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Òglowé wëmôgania  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 
 
Rozwiązanié 
C 
 
 
 
 
 
 
 

pòdpisanié Deklaracji 
Samòstójnotë 

Zjednónëch Stanów 

zbùrzenié Bastilii  
we Francji  

 

rozpòczãcé radzeniô  
wiedeńsczégò kòngresu  

             1 2     4 3 
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Karta i chronologiczny pas do zadaniô 10. 
 

 
Na spòdlim: E. Olczak, J. Tazbir, Wielki atlas historyczny, Warszawa 2009. 

 
Morze Bałtyckie [pl] – Bôłt [csb] 
Gdańsk – Gduńsk 
Królewiec – Króléwc 
Niemen – Niemen 
Królestwo Pruskie – Prësczé Królestwò 
Suwałki – Suwałczi 
Cesarstwo Rosyjskie – Rusczé Cesarstwò 
Bydgoszcz – Bëdgòszcz 
Wielkie Księstwo Poznańskie – Wiôldżé Ksãstwò 
Pòznańsczé 
Poznań – Pòznań  
Białystok – Biôłistok 
Wisła –Wisła 
Płock – Płock 

Warszawa – Warszawa 
Siedlce –  Sedlce 
Kalisz – Kalësz 
Radom – Radom 
Bug – Bùg 
Odra –  Òdra 
Wrocław – Wrocław 
Lublin –  Lublën 
Kielce –  Kelce 
Zamość –  Zamòsc 
San –  San 
Kraków –  Kraków 
W.M.K. – Wòlné Miasto Kraków 
Cesarstwo Austriackie – Aùstriacczé Cesarstwò

 
 
 
 
 
 

       I pòł. XVIII w.    II pòł. XVIII w.    I pòł. XIX w.    II pòł. XIX w. 
 

1 2 3 4 
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Zadanié 10. (0–1) 

Dospòrządzë pòniższé zdanié – wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 

Decyzjô ò krajowi pòdzelnoscë pòlsczich zemiów w sztôłce przedstawionym na karce bëła 
pòdjãtô w czasu òznaczonym na chronologicznym pasu numrã 

A. 1.     B. 2.      C. 3.      D. 4. 

Òglowé wëmôgania 
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń:  
1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po 
kongresie wiedeńskim. 
 
Rozwiązanié 
C 
 

Tekst do zadaniô 11. 

Mòje pòkòlenié nie pamiãtało ju szkòłów miemiecczich i czeskò-miemiecczich krëjamnëch 
szandarów, wëszlachòwùjącëch wszãdze zdradã i zmòwa, cãżczi prizë Spilbergù1. Jem 
chòdzył ju do pòlsczi szkòłë. Prôwdac historiô Pòlsczi bëła przedmiotã nadòbòwiązkòwim 
i wëkłôdónym w czasu wòlnym òd nôùczi pòpôłniã, ale ùczëlë ji na spòdlim zdrzódłów 
pòlsczich. Òbchôdelë jesmë wszëtczé nôrodné swiãta, tej ni ma sã co dzëwòwac, że zanikało 
ù naju młodëch to, że sã je pòddónym cëzégò państwa. 
 

1 Spilberg – zómk w Brnie wëzwëskiwóny jaknò priza. 
Na spòdlim: A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958. 

Zadanié 11. (0–1) 
Wëbierzë pòzwã zôbòru, chtërnégò tikô sã òpisónô sytuacjô, i wskażë ùdokaznienié 
wëbòru spòmidzë pòdónëch. Zaznaczë lëtrã A abò B a téż numer 1, 2 abò 3. 

A. 
Aùstriacczi 
zôbór òb czas 
aùtonomii, ò czim 

swiôdczi 

1. nie dôwanié pòkù pòlsczi szkòłowiznie. 

2. rozszerzenié szańdarowégò systemù. 

B. 
Prësczi zôbór òb 
czas 
germanizacji, 3. pòjużné manifestowanié patrioticznëch 

pòstawów. 



28       Infòrmator ò gimnazjalnym egzaminie 

 

Òglowé wëmôgania 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Dokładné wëmôgania 
35. Życie pod zaborami. Uczeń: 
1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej 
Rzeczypospolitej. 
3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., 
uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego. 
 
Rozwiązanié 
A3 

Zadanié 12. (0–2) 

Spòmidzë pòniżi pòdónëch wëdarzeniów òznaczonëch lëtrama A–D wëbierzë wëdarzenié 
chronologiczno pierszé i wëdarzenié chronologiczno òstatné. W tôbelë zaznaczë lëtrë, 
chtërnyma są òznôczóné wëbróné wëdarzenia. 

 

12.1.  Wëdarzenié chronologiczno pierszé A B C D 

12.2.  Wëdarzenié chronologiczno òstatné A B C D 

 
A. Ògłoszenié 14-pùnktowégò òbznôjmieniô prezydenta USA Wilsona. 
B. Pòwstanié wòjnowégò związkù zwónégò Zrzeszënkã Trzech. 
C. Pòczątk rujanowi rewòlucji w Rosji. 
D. Zamach na arcëksãca Frãcëszka Ferdinanda w Sarajewie. 

Òglowé wëmôgania 
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
 
Dokładné wëmôgania 
37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 
1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na 
przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy. 
38. Rewolucje rosyjskie. Uczeń:  
1) wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji 
w 1917 r. 
 
Rozwiązanié 
12.1. B 
12.2. A 
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Tekst do zadaniô 13.  
Art. 40. 

Nicht ni mòże bëc pòddóny ùcemiãgóm ani strasznémù, nielëdzczémù abò pòniżającémù 
òbchôdaniu sã i kôraniu. Zakôzywô sã stosowaniô celesnëch kar. 

Art. 62. 
1. Pòlsczi òbiwatel mô prawò ùdzélu w referendum a téż prawò wëbieraniégò Prezydenta 

Repùbliczi Pòlsczi, pòsłów, senatorów i przedstôwców do òrganów samòrządu 
teritorialnégò, jeżlë nôpózni w dzéń welowaniô kùńczi 18 lat. 

Art. 64. 
1. Kòżdi mô prawò do włôsnoscë, jinëch majątkòwëch prawów a téż prawò erbòwaniégò. 

Art. 70. 
1. Kòżdi mô prawò do nôùczi. Nôùka do 18 rokù żëcégò je òbòwiązkòwô. 
 

Zdrzódło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl 

 

Zadanié 13. (0–3)  

Kòżdémù ôrtowi prawa, jaczé je pòdóné w tabelë, przëpòrządkùj articzel Kònstitucji 
Repùbliczi Pòlsczi – wëbierzë gò spòmidzë òznaczonëch lëtrama A–D. W tôbelë zaznaczë 
lëtrë, chtërnyma je òznaczony wëbróny articzel. 
 

13.1. Wòlnotë i òsobisté prawa A B C D 

13.2. Wòlnotë i ekònomiczné prawa A B C D 

13.3. Wòlnotë i pòliticzné prawa A B C D 

 
A. Art. 40. 
B.  Art. 62. 
C. Art. 64. 
D. Art. 70. 

Òglowé wëmôgania  
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. 
 
Dokładné wëmôgania 
4. Być obywatelem. Uczeń:  
2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego 
obywatelstwa. 
11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:  
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności 
w niej zawarte. 
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Rozwiązanié 
13.1. A 
13.2. C 
13.3 B 
 

Tekst do zadaniô 14. (0–1) 

Pòjawienié sã i rozwij wirtualny rëmnotë zmieniwô nasz swiat i dokònëje rewòlucji 
w codniowim żëcym. Internet pòmôgô nowiznie i kreatiwnoscë, a téż sztôłcy całé pòkòlenia 
pòprzez zagwësnienié baro chùtczégò dostãpù do infòrmacjów i ùdbów. Sama wëszukiwarka 
Google to wëżi jak miliard wëszukiwaniów na dzéń. Naszô zanôleżnota òd wirtualny rëmnotë 
zamazywô geògrafné grańce, przełómiwô tradicyjné kùlturowé i religijné dzelnotë, zbliżô 
rodzënë i drëchów, a téż ùmòżlëwiô kòntakt pòmidzë tima, chtërnëch parłãczą ne same 
interesë czë problemë. Wirtualnô rëmnota zmieniła spòsób, w jaczi sã dogôdiwómë. 

Na spòdlim: W. Hague, Cyberprzestrzeń: szansa i niebezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” 2011, nr 243. 

 

Zadanié 14. (0–1)  

Òbszacuj, chtërne z pòniższich zdaniów ticzącëch sã tekstu są prôwdzëwé. Zaznaczë P 
przë prôwdzëwim zdanim. 

1. Wedle aùtora internet zmieniwô spòsób dogôdiwaniégò sã pòmidzë lëdzama. P 

2. Ùdba aùtora je takô, że internet twòrzi barierë hamùjącé proces globalizacji. P 

3. Aùtór ùwôżô, że internet stwôrzô zagrôżbã dlô edukacji.  P 

 

Òglowé wëmôgania 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.  
 
Dokładné wëmôgania 
3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:  
1) charakteryzuje - odwołując się do przykładów - wybrane warstwy społeczne, grupy 
zawodowe i style życia;  
2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji. 
 
Rozwiązanié 
1P 
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Diagram do zadaniô 15.  
Fòrmë szpórowaniégò 

 
 
- òsobisté kònto 
- czasowô złotówkòwô lokata 
- szpórowno-lokacyjné kònto 
- inwestowanié w bezrësznotë/ w zemiã 
- trzimanié dëtków doma 
- inwesticyjné fùndusze 
- inwestycyjnô lokata 
- Òbligacje Skarbù Państwa 
- lokata z ùbezpieczenim 

Zdrzódło: Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania, 
http://tdo.edu.pl/files/File/broszury/raport2010_FK.pdf 

Zadanié 15. (0–1) 
Òbszacuj, czë pòdóné zdania ticzącé sã diagramù są prôwdzëwé, czë – falszëwé. 
Wëbierzë P, jeżlë zdanié je prôwdzëwé, abò F – jeżlë je falszëwé.  

Co drëdżi anketowóny pòdjimô òdwôżné inwesticyjné czinnoscë. P F 

Wiãcy jak pòłowa badónëch wëbiérô rozmajitégò ôrtu lokatë. P F 

Òglowé wëmôgania 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 
VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.  
Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu 
codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. 
 
Dokładné wëmôgania 
6. Środki masowego przekazu. Uczeń:  
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym 
świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej. 
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27. Pieniądz i banki. Uczeń:  
3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze 
inwestycyjne). 
 
Rozwiązanié 
FF 
 

 
 

 
 



 

 

DZÉL MATEMATICZNO-PRZIRODNICZI 
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Matematika        35 
 

 

MATEMATIKA 

Matematika wëstãpiwô jaknò egzaminacyjny przedmiot na sprôwdzënkù w spòdleczny 
szkòle, na gimnazjalnym egzaminie i na maturze. W gimnazjum sprôwdzô sã, w jaczim 
stãpniu gimnazjalista zjiscywô wëmôgania z òbrëmieniégò matematiczi òpisóné 
w programòwi pòdstawie òglowégò sztôłceniô dlô III edukacyjnégò etapù. Pòsobné zadania 
egzaminacyjnégò zestôwkù mògą téż – wedle zasadë kùmùlatiwnoscë przëjãti w pòdstawie  
– tikac sã wëmôganiów przëpisónëch do rëchlészich etapów (I i II). 
Programòwô pòdstawa dzeli wëmôgania na dokładné i òglowé. Dokładné wëmôgania nie są, 
jak to biwało w ùszłoce, znakama tikającyma sã całownëch òbéńdów wiédzë, ale òdwòłiwają 
sã do akùratno òkreslónëch wiadomòsców i kònkretnëch ùmiejãtnosców. Òglowé wëmôgania, 
jakno synteticzné ùjãcé nadleżnëch célów sztôłceniégò, stanowiącé òdpòwiédz na pëtanié, pò 
co ùczimë matematiczi, infòrmùją, jak rozmiôc pòdpòrządkòwóné jim dokładné wëmôgania. 
Spòsób zjisceniégò dokładnëch wëmôganiów je wôrtny leno tedë, czej przëbliżô zwënégã 
célów zawiartëch w òglowëch wëmôganiach. 

Zadania z matematiczi mògą miec zamkłą abò otemkłą fòrmã. W ùprocëmnienim do 
donëchczasowégò gimnazjalnégò egzaminu w nowim egzaminacyjnym zestôwkù 
z matematiczi mni bãdze zadaniów sprôwdzającëch znajomòsc algòritmów i ùmiejãtnosc 
pòsługiwaniô sã nima w tipòwëch ùżëcach, wiãcy za to – zadaniów sprôwdzającëch 
rozmienié matematicznëch pòjãców a téż ùmiejãtnoscë dobieraniégò swòjich matematicznëch 
ùdbów do nietipòwëch warënków. 

W infòrmatorze dlô kòżdégò zadaniô są pòdóné nôwôżniészé wëmôgania òglowé i dokładné, 
chtërnëch to zadanié sã tikô, a téż je zawiarté rozwiązanié. Òbszacowanié rozwiązaniô 
òtemkłégò zadaniô zanôlégô òd tegò, jak dalek miôł doszłi rozwiązujący w drodze do 
całownégò rozwiązaniô. Wëapartniô sã sétmë stãpniów rozwiązaniégò. 
Stãpiéń 6: fùlné rozwiązanié 
Stãpiéń 5: pòdstawòwé trudnoscë zadaniô òstałë bezzmiłkòwò przemògłé, ale pòsobny dzél 

rozwiązaniégò mô zmiłczi (błãdë rechùnkòwé, niedokònanié wëbòru pasownëch 
rozwiązaniów itp.) 

Stãpiéń 4: pòdstawòwé trudnoscë zadaniô òstałë bezzmiłkòwò przemògłé, ale rozwiązanié nie 
òstało dokùńczoné abò pòsobny dzél rozwiązaniégò mô pòwôżné meritoriczné 
błãdë 

Stãpiéń 3: pòdstawòwé trudnoscë zadaniô òstałë przemògłé, ale òb czas jich przemôganiégò 
pòwstałë błãdë 

Stãpiéń 2: są zrobióné wôżné pòkroczi, ale pòdstawòwé trudnoscë zadaniô nie òstałë 
bezzmiłkòwò przemògłé 

Stãpiéń 1: są zrobióné niéwiôldżé, ale kònieczné pòkroczi na drodze do całownégò 
rozwiązaniô 

Stãpiéń 0: rozwiązanié nie stanowi pòkrokù 

Przë òbszacowanim rozwiązaniów niechtërnëch zadaniów wëzwëskiwô sã wszëtczé stãpnie, 
a przë òbszacowanim jinëch – leno dzél z nich. 

Zadania w infòrmatorze nie wëzwëskùją wszëtczich tipów zadaniów, chtërne mògą wëstąpic 
w egzaminacyjnym zestôwkù. Nie pòkazywają téż wszëtczich wëmôganiów z matematiczi 
w  programòwi pòdstawie. Dlôte infòrmator ni mòże bëc jediną ani nawetka pierszą wskôzą 
do òbmëszlaniégò procesu sztôłceniô w szkòle. Leno zjiscenié wszëtczich wëmôganiów 
z programòwi pòdstawë mòże zagwësnic wielestarnowé matematiczné wëùczenié 
gimnazjalistów. 
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Przikładowé zadania z rozwiązaniama 

Zadanié 1. (0–1) 

Na diagramie je przedstawioné rozłożenié òbszacowaniów ze sprôwdzënkù w jedny klase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na spòdlim infòrmacjów przedstawionëch na diagramie wëbierzë prôwdzëwé zdanié. 
A. Co czwiôrti ùczéń dostôł dostateczną òcenã (3). 
B. Òcenã dobrą (4) dostało 31% ùczniów. 
C. Niedostateczną òcenã (1) dostało 8% ùczniów. 
D. Strzédnô òcenów ze sprôwdzënkù je równô 3,4. 

Òglowé wëmôgania 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka 
matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 
 
Dokładné wëmôgania 
9.1. Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych 
i kołowych, wykresów. 
5.1. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości lub 
odwrotnie. 
9.4. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych. 
 
Rozwiązanié 
C  
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Zadanié 2. (0–1) 

Cãżczé aùto wëjachało ò gòdzënie 12.00 z Òlsztina do Suwałków. Pò 15 minutach w tã samą 
trasã rësziło òsobòwé aùto.  

Jak bëło dalek midzë tima aùtama ò gòdzënie 1.30 pò pôłnim, jeżlë strzédnô chùtkòsc 

cãżczégò aùta do ti chwilë wënôszała 60 
h

km , a òsobòwégò bëła równô 80
h

km ? Wëbierzë 

òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
A. 5 km     B. 10 km    C. 20 km    D. 30 km 

Òglowé wëmôgania 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 
 
Dokładné wëmôgania 
12.9. (szkoła podstawowa) Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości 
i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki prędkości […]. 
 
Rozwiązanié 
B 
 

Zadanié 3. (0–1) 
Dospòrzãdzë zdanié tak, żebë dostac prôwdzëwé scwierdzenié. 

Wôrtosc kawelka 3

6

4
8

 je równo 
 

A. 22     B. 27      C. 212    D. 218 
 
Òglowé wëmôgania 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 
 
Dokładné wëmôgania 
3.1. Uczeń oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych. 
3.2. Uczeń zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy 
wykładnikach naturalnych). 
 
Rozwiązanié 
C 
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Zadanié 4. (0–1) 

Żebë przërëchtowac swòjã ùlubioną arbatã, Magda miészô arbatã z różë i czôrną arbatã 
w stosënkù 7 : 5.  

Wiele mùszi wząc arbatë z różë, żebë dostac 240 g taczi miészónczi? Wëbierzë 
òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
A. 160 g    B. 140 g    C. 105 g    D. 70 g 

Òglowé wëmôgania 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Dokładné wëmôgania 
7.1. Uczeń zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia 
z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi 
i odwrotnie proporcjonalnymi. 
 
Rozwiązanié 
B 
 
 

Zadanié 5. (0–1) 

Słuńcowi kòlektor to ùrządzenié, chtërno pòzwôlô wëzwëskac energiã słuńcowégò 
parminieniô. Wëdatk na kùpienié zestawù słuńcowëch kòlektorów je równy 6900 zł, a kòszt 
jegò móntażu wënôszô 2500 zł. Za pòmòcą ùnijny dotacji mòże ùdëtkòwic 40% wëdatków 
kùpieniô i móntażu zestawù kòlektorów.  

Òbszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, jeżlë zdanié je prôwdzëwé, abò 
F – jeżlë je falszëwé. 

Sëma ùnijny dotacje bãdze wëższô jak 3500 zł. P F 

Sëma ùnijny dotacje mòże pòliczëc za pòmòcą wërażeniô 9400
5
2  zł.  P F 

Òglowé wëmôgania 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  
 
Dokładné wëmôgania 
5.2. Uczeń oblicza procent danej liczby. 
 
Rozwiązanié 
PP 
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Zadanié 6. (0–1) 

Zesziwk i dwa długòpisë kòsztëją 9 zł, a taczé same dwa zesziwczi i jeden długòpis kòsztëją 
ò trzë złoté mni.  

Dospòrządzë zdanié tak, żebë dostac prôwdzëwé scwierdzenié. 

Jeżlë przez x òznaczimë cenã zesziwka, a przez y – cenã długòpisa, to pòdóné zanôleżnoscë 
òpisëje ùkłôd równaniów 

A. 






32
92

yx
yx

  B. 






62
92

yx
yx

  
C. 







122
9

yx
yx

       
D. 







62
92

yx
yx

 

 
Òglowé wëmôgania 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
 
Dokładné wëmôgania 
7.4. Uczeń zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch 
równań z dwiema niewiadomymi. 
 
Rozwiązanié 
D 

Zadanié 7. (0–1) 

W tôbelë są pòdóné infòrmacje ò pewnëch dwacyfrowëch naturalnëch lëczbach a i b. 
Lëczba a Lëczba b 

Lëczba je dzelnô przez 9. 
Cyfra jednosców je ò 5 wiãkszô 
òd cyfrë dzesątków. 

Sëma cyfrów je równô 6. 
Lëczba je wiãkszô òd 50. 
 

  
Òbszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, jeżlë zdanié je prôwdzëwé, abò 
F – jeżlë je falszëwé. 
 

Òbëdwie lëczbë są dzelné przez 3. P F 

Lëczba a je miészô òd lëczbë b. P F 
 
Òglowé wëmôgania 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 
 

Dokładné wëmôgania 
2.3. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne. 
2.7. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 
100. 
 

Rozwiązanié 
PP 
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Zadanié 8. (0–1)  

W kòszu je 15 czerwònëch balów, 25 zelonëch i 5 żôłtëch. Wëbiérómë przëpôdkòwò jednã 
balã. 

Òbtaksuj prôwdzëwòsc pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, jeżlë zdanié je prôwdzëwé, abò 
F – jeżlë je falszëwé.  
 

Nôbarżi gwësné je wëlosowanié zelony balë. P F 

Gwësnota wëlosowaniô czerwòny balë je równô 5
3 . P F 

 
Òglowé wëmôgania 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
 
Dokładné wëmôgania 
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 
 
Rozwiązanié 
PF 

Zadanié 9. (0–1)  

Z prostonórta ò wiôlgòscë 3 cm i 4 cm òstałë wëcãté dwa półkòla i ùtwòrzonô figùrã 
szlachùjącô za  wazónã, tak jak to je przedstawioné na malënkù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Òbliczë, ò ile centimétrów òkrãżé òtrzimóny figùrë je wiãkszé òd òkrãżégò prostonórta. 
Przëjim  równé 3,14 i zaòkrãglij wënik do jednégò placa pò rozczidnikù.  

Wëbierzë òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch. 
A. 1,7 cm    B. 2,3 cm    C. 4,6 cm    D. 4,9 cm 
 
Òglowé wëmôgania 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  
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Dokładné wëmôgania 
10.5. Uczeń oblicza długość okręgu i łuku okręgu. 
10.9. Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 
 
Rozwiązanié 
C 
 
 

Zadanié 10. (0–1)  

Nórtë  i  są przëległé i nórt  je 3 razë wiãkszi òd nórta .  

Dospòrządzë zdanié tak, żebë dostac prôwdzëwé zdanié. 

Miara nórta  je równô 
 

A. 150 
B. 135 
C. 120 
D. 105 
 

Òglowé wëmôgania 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 
 
Dokładné wëmôgania 
8.6. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz 
korzysta z ich własności.  
 
Rozwiązanié 
B 
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· · 57° 

33° 

Zadanié 11. (0–1) 

Na malënkù są przedstawioné dwa prostonórtowé trzënórtë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czë te trzënórtë szlachùją za trzënórtama? Wëbierzë òdpòwiédz T (jo) abò N (nié) i ji 
ùdokaznienié spòmidzë zdaniów òznaczonëch lëtrama A–C.  
 

T 

temù, że 

A. kòżdé dwa prostonórtowé trzënórtë są juwerné. 

B. miarë òstrëch nórtów jednégò trzënórta są jinszé òd 
miarów òstrëch nórtów drëdżégò trzënórta. 

N C. miarë òstrëch nórtów jednégò trzënórta są taczé same 
jak miarë òstrëch nórtów drëdżégò trzënórta. 

 
Òglowé wëmôgania 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 
 
Dokładné wëmôgania 
9.3. (szkoła podstawowa) Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  
10.15. Uczeń korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych. 
 
Rozwiązanié 
TC  
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Zadanié 12. (0–1) 

Kartonowé òpakòwanié mô sztôłt prostopadłoscanu ò wësokòscë 2 dm i òbjãtoscë 144 dm3.  

Jaką wiôlgòsc mòże miec pòdstawa tegò prostopadłoscanu? Wëbierzë òdpòwiédz 
spòmidzë pòdónëch. 
A. 12 dm i 12 dm 
B. 6 dm i 18 dm 
C. 4 dm i 16 dm 
D. 8 dm i 9 dm 
 
Òglowé wëmôgania 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
 
Dokładné wëmôgania 
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 
 
Rozwiązanié 
D 
 

Zadanié 13. (0–4) 

W szafie z biórowima materiałama są 42 kartonowé aktowniczi. Kòżdi z nich je biôłi abò 
czôrny, abò apfelzynowi. Biôłëch aktowników je dwa razë wiãcy niż czôrnëch, 
a czôrnëch – dwa razë wiãcy niż apfelzynowëch. Pòrëchùj gwësnotã tegò, że 
przëpôdkòwò wëjãti aktownik je biôłi. Zapiszë òbrechùnczi. 

Òglowé wëmôgania 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji.  
 
Dokładné wëmôgania 
7.7. Uczeń za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone 
w kontekście praktycznym. 
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 
 

Przikładowé rozwiązania 
I spòsób 
x – lëczba apfelzynowëch aktowników 
2x – lëczba czôrnëch aktowników 
4x – lëczba biôłëch aktowników 
x + 2x + 4x = 42 
7x = 42 
  x = 6 
6 – lëczba apfelzynowëch aktowników 
12 – lëczba czôrnëch aktowników 
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24 – lëczba biôłëch aktowników 
 

7
4

42
24 P  

Òdpòwiédz. Gwësnota wëbraniégò biôłégò aktownika je równô 
7
4 . 

Stãpiéń rozwiązaniégò 
Prôwdzëwô trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń ùłożił równanié z jedną nieznóną 
òpisëjącë całowną lëczbã aktowników zanôleżno òd lëczbë apfelzynowëch aktowników 
i òblicził lëczbã biôłëch aktowników. 

 
II spòsób 
x – lëczba czôrnëch aktowników 
y = 2x – lëczba biôłëch aktowników 

z =
2
1 x – lëczba apfelzynowëch aktowników 

x + 2x + 
2
1 x = 42 

2
7 x = 42 

 7x = 84 
x = 12  

2x = 24 – lëczba biôłëch aktowników 
 

P = 
7
4

42
24   

Òdpòwiédz. Gwësnota wëbraniégò biôłégò aktownika wënôszô 
7
4 . 

 
Stãpiéń rozwiązaniégò 
W tim spòsobie rozwiązaniô prôwdzëwô trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń 
ùłożił równanié z jedną nieznóną òpisëjącë całowną lëczbã aktowników zanôleżno òd lëczbë 
czôrnëch aktowników i pòrechòwôł lëczbã biôłëch aktowników. 

III spòsób 
x – lëczba biôłëch aktowników 

y =
2
1 x – lëczba czôrnëch aktowników 

z =
2
1 y = 

2
1 ∙

2
1 x =

4
1 x – lëczba apfelzynowëch aktowników 

 

x + 
2
1 x + 

4
1 x = 42 

4
7 x = 42 

 7x = 168 
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x = 24 
 

P = 
7
4

42
24   

Òdpòwiédz. Gwësnota wëbraniégò biôłégò aktownika wënôszô 
7
4 . 

 
Stãpiéń rozwiązaniégò  
W tim spòsobie rozwiązaniô prôwdzëwô trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń 
ùłożił równanié z jedną nieznóną òpisëjącë całowną lëczbã aktowników zanôleżno òd lëczbë 
biôłëch aktowników i pòrechòwôł jich lëczbã. 
 
IV spòsób 
x – lëczba apfelzynowëch aktowników 
2x – lëczba czôrnëch aktowników 
4x – lëczba biôłëch aktowników 
x + 2x + 4x = 7x, 
tej w szafie je: 
apfelzynowëch aktowników – 1 dzél z 7   
czôrnëch aktowników – 2 dzéle z 7   
biôłëch aktowników – 4 dzéle z 7   

Òdpòwiédz. Gwësnota wëbraniégò biôłégò aktownika je równô 
7
4 . 

 
Stãpiéń rozwiązaniégò  
W tim spòsobie rozwiązaniô prôwdzëwô trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń 
zaùważił, że biôłé aktowniczi stanowią 4 z 7 dzélów wszëtczich aktowników. 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

α 
α 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

Zadanié 14. (0–2) 

W trapezu ABCD przéknórtnô BD zawiérô w se pòłowniącą liniã nórta ABC. Ùdokaznij, 
że krótszô pòdstawa CD i remiã BC są tak samò dłudżé. 
 
 
 
 

 

 

Òglowé wëmôgania 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 
 
Dokładné wëmôgania 
10.1. Uczeń korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie 
proste równoległe. 
9.1. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne 
i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne. 
 
Przikładowé rozwiązanié 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przéknórtnô BD je pòłowniącą linią nórta ABC, tej nórtë ABD i CBD są równé. 
Òdcynczi AB i CD są równoległé, tedë nórtë ABD i BDC są równé (α = β). 
Wedle tegò trzënórt BDC je równoremieniowi, a wic jegò remiona BC i CD są równo dłudżé. 
 
Stãpiéń rozwiązaniégò  
Prôwdzëwò trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń kòrzëstającë z włôsnoscë nórtów 
naprzemianległëch wëkôzôł, że nórtë ABD i BDC są równé.  
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Zadanié 15. (0–3) 

Tokôrz miôł kawałk stalë w sztôłce szescanu ò kańce dłudżi 10 cm. Wëkònôł z niegò 
stalowi elemeńt w sztôłce walca ò strzédnicë 10 cm i wësokòscë 10 cm. Pòrechùj òbjim 
òdpadów. Przëjim  równé 3,14. Zapiszë òbrechùnczi. 
 
Òglowé wëmôgania 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  
 
Dokładné wëmôgania 
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 
 
Przikładowé rozwiązania 

I spòsób 
V1 – òbjim kawałka stalë w sztôłce szescanu 
V1 = a3 

V1 = 103 = 1000 (cm3) 
V2 – òbjim elemeńtu w sztôłce walca 
V2 = π ∙ r2 ∙ h 
V2 = 3,14 ∙ 52 ∙ 10 = 785 (cm3) 
V – òbjim òdpadów 
V = V1 – V2 
V = 1000 – 785  
V = 215 (cm3) 
Òdpòwiédz. Òdpadë mają òbjim 215 cm3. 

 
Stãpiéń rozwiązaniégò  
Prôwdzëwô trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń pòrechòwôł òbjimë òbëdwùch 
brëłów: szescanu i walca. 
 
II spòsób 
P1 – pòle scanë szescanu  
P1 = a2 

P1 = (10 cm)2 = 100 cm2 

P2 – pòle pòdstawë walca  
P2 = π ∙ r2 
P2 = 3,14 ∙ (5 cm)2 = 78,5 cm2 

P – pòle wiéchrzëznë pòdstawë brëłë stanowiącé òdpadë 
P = 100 cm2 – 78,5 cm2 = 21,5 cm2 
V – òbjim òdpadów 
V = P ∙ h 
V = 21,5 cm2 ∙ 10 cm = 215 cm3 

Òdpòwiédz. Òbjim òdpadów je równy 215 cm3. 
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Stãpiéń rozwiązaniégò  
W tim spòsobie rozwiązaniô prôwdzëwô trudnosc zadaniô òstała przemògłô, czedë ùczéń 
pòrechòwôł pòle wiéchrzëznë pòdstawë brëłë stanowiący òdpadë. 
 
 



 

 

PRZIRODNICZÉ PRZEDMIOTË 

W skłôd dzélu matematiczno-przirodniczégò gimnazjalnégò egzaminu, òkróm zadaniów 
z òbrëmieniégò matematiczi, wchòdzą òsóbno òbszacowóné zadania z òbrëmieniégò 
przirodniczich przedmiotów: biologii, chemii, fizyczi i geògrafii. Egzamin sprôwdzô, 
w jaczim stãpniu gimnazjalista zjiscywô wëmôgania z òbrëmieniégò tëch przedmiotów 
òpisóné w programòwi pòdstawie òglowégò sztôłceniô dlô III edukacyjnégò etapù. Pòsobné 
zadania egzaminacyjnégò zestôwkù mògą téż – wedle zasadë kùmùlatiwnoscë przëjãti 
w pòdstawie – tikac sã wëmôganiów przëpisónëch do rëchlészich etapów (I i II). 

Programòwô pòdstawa dzeli wëmôgania na dokładné i òglowé. Dokładné wëmôgania nie są, 
jak to biwało w ùszłoce, znakama tikającyma sã całownëch òbrëmiów wiédzë, ale tikają sã 
akùratno òkreslonëch wiadomòsców i kònkretnëch ùmiejãtnosców. Òglowé wëmôgania, 
jaknò synteticzné ùjãcé nadleżnëch célów sztôłceniégò, infòrmùją, jak rozmiôc 
pòdpòrządkòwóné jim dokładné wëmôgania. Spòsób zjiscywaniô dokładnëch wëmôganiów je 
wôrtny leno tedë, czedë przëbliżô zjiscenié célów zawiartëch w òglowëch  wëmôganiach. 

Tak jak w donëchczasnym gimnazjalnym egzaminie zadania mògą sprôwdzac wiédzã, np. 
znajemnotã faktów, symbòlów, terminów, wzorów, fòrmùłów, a téż òpanowanié prostëch 
ùmiejãtnosców, np. wëszukiwaniô infòrmacjów, rozpòznôwaniô tipów òbiektów, 
zjawiszczów i procesów. Wiãcy jak donëchczôs bãdze tej zadaniów sprôwdzającëch 
òpanowanié ùmiejãtnosców złożonëch, czãsto nadprzedmiotowëch, taczich jak rozmienié 
wëmôgającé kriticznégò mësleniô (m.jin. na spòdlim znajemnotë metodiczi przirodniczich 
badérowaniów), wëkriwanié wespółzanôleżnoscë elementów abò procesów a téż związków 
przëczënowò-skùtkòwëch i fùnkcjonalnëch, ùżiwanié zjintegrowóny wiédzë we włôsnëch 
strategiach rozwiązywaniégò problemów. 
Zadania z przirodniczich przedmiotów mają leno zamkłą fòrmã, są zjinaczoné pòd wzglãdã 
sprôwdzónëch wiadomòsców i ùmiejãtnosców, stãpnia trudnoscë, a téż spòsobù dôwaniégò 
òdpòwiedzë. Mògą wëstãpòwac pòjedinczo abò w tematicznëch wiązkach. Dlô kòżdégò 
zadaniô są pòdóné nôwôżniészé wëmôgania òglowé i dokładné, chtërnëch to zadanié sã tikô, 
a téż rozwiązanié. Niechtërne złożoné ùmiejãtnoscë, np. ticzącé sã metodiczi badérowaniów 
przirodniczich, zapisóné są leno w òglowëch wëmôganiach. Zadania, chtërne sprôwdzają te 
ùmiejãtnoscë, mògą téż tikac sã pôrã dokładnëch wëmôganiów. 

Zadania w infòrmatorze nie wëzwëskùją wszëtczich tipów zadaniów, chtërne mògą wëstąpic 
w egzaminacyjnym zestôwkù. Nie òbrazëją téż wszëtczich wëmôganiów z òbrëmieniégò 
pòlsczégò jãzëka w programòwi pòdstawie. Dlôte infòrmator ni mòże bëc jediną ani nawetka 
pierszą wskôzą do òbmëszlaniégò procesu sztôłceniô w szkòle. Leno zjiscenié wszëtczich 
wëmôganiów z programòwi pòdstawë mòże zagwësnic wielestarnowé przirodniczé  
wëùczenié gimnazjalistów. 
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Przikładowé zadania z rozwiązaniama 

Zadanié 1. (02) 

Na malënkach I i II je przedstawiony rozwij doswiôdczeniégò. 

 
                I                                                                           II 

Do zléwczi z przegòtowóną, wëstëdłą wòdą òsta wsëpónô łëszeczkã cëkru i dodóné młodze. 
Składniczi òdstałë wëmieszóné, a dali wiéchrzëzna pòkrëtô cenką szëchtą roscënowégò òleju. 
Zléwkã òsta przëkrëtô przëkriwką (malënk I). Jak sã skùńcziła doba dałë sã zaùważëc 
pãchôrziczi gazu. Pòtemù òsta pòdniosłô przëkriwkã i pònad ceklëna w zlewce òsta wetkłô  
zapôlonô krzoska. Krzoska zgasła (malënk II). 

Dospòrządzë zdania tak, abë dostac prôwdzëwé scwierdzenia. 
 
1.1. Gaz, chtëren sprawił zgasniãcé krzosczi, to 
 
A. azot.  
B. krziséń. 
C. wòdzëk. 
D. tlënk wãgla(IV). 
 
1.2. Gaz, chtëren sprawił zgasniãcé krzosczi, pòwstôł w wënikù 
 
A. reakcji wòdë z cëkrã. 
B. tlenowégò òddichaniô młodzów. 
C. fermentacji przeprowadzony przez młodze. 
D. fòtosyntezë przeprowadzony przez młodze. 
 
Òglowé wëmôgania 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  
III. Poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. 
 
Dokładné wëmôgania 
I.4. Uczeń przedstawia [...] fermentację [...] alkoholową jako procesy dostarczające energii; 
wymienia substraty i produkty tych procesów oraz określa warunki ich przebiegu. 
 
Rozwiązanié 
1.1. D 
1.2. C 

pãchôrzk gazu 

przëkriwk 

młodze młodze 

wòda z cëkrã wòda z cëkrã 

skòrëpa òleju 
skòrëpa òleju 
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Zadanié 2. (01) 

Na schemace są przedstawioné wëbróné nôrządë jôdnégò ùkładu człowieka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dospòrządzë zdanié. Wëbierzë pòzwã nôrządu A abò B a téż jegò nôwôżniészą fùnkcjã 
1., 2. abò 3. 
Nôrząd òznôczóny lëtrą X to  
 

A.  żôłądk, a nôwôżniészą 
fùnkcją tegò 
nôrządu je 

1. wcyganié jôdnëch składników. 

2. dzélkòwé trawienié jestkù. 

B.  wątroba, 3. produkcjô żôłcë i emùlgacjô tłuszczów. 

 
Òglowé wëmôgania 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 
 
Dokładné wëmôgania 
VI.3.1. Uczeń podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te 
części oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją. 
 
Rozwiązanié 
A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Zadanié 3. (01) 

Ana zachòrzała na anginã (zapôlenié pòdniebiennëch gargùlków). Doktor zalecył ji branié 
antibiotikù przez 7 dniów. Znaczi chòrobë skùńcziłë sã pò 5 dniach. Ana przestała brac 
zapisóny lék. 

Òbszacuj pòstãpòwanié Anë, wëbierzë ùdokaznienié spòmidzë pòdónëch. 
 
Ana zrobiła 
A. tak jak sã przënôlégô, bò znaczi chòroscë minãłë, a antibiotik doprowôdzô do ekstra 

skùtków. 
B. tak jak sã nie przënôlégô, bò chòrodzejné bakterie mògą bëc jesz w òrganizmie. 
C. tak jak sã nie przënôlégô, bò mùszała leno zmiészëc zażiwóną miarkã antibiotikù. 
D. tak jak sã przënôlégô, bò radzony czas lékòwaniô antibiotikã òkôzôł sã za dłudżi. 

Òglowé wëmôgania 
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 
 
Dokładné wëmôgania 
VII.7. Uczeń wyjaśnia […] dlaczego antybiotyki […] należy stosować zgodnie z zaleceniami 
lekarza […]. 
 
Rozwiązanié 
B 
 

Zadanié 4. (01) 
Starszi Adama mają bruné òczë, a òbëdwie starczi – òczë mòdré. Zakłôdô sã, że na mòdrą 
farwã òczów ù człowieka mô cësk recesywny allel (a), a na bruną farwã – wëprzédny allel 
(A). 
 
Czë Adóm mòże miec mòdré òczë? Wëbierzë òdpòwiédz T (jo) abò N (nié) i ji 
ùdokaznienié A abò B. 
 

T 
bò 

A.  starszi są hòmòzygòtama na spòsób ti cechë. 

N B.  starszi są heterozygòtama na spòsób ti cechë. 
 
Òglowé wëmôgania 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 
 
Dokładné wëmôgania 
VIII.5. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych posługując się podstawowymi 
pojęciami genetyki ([...] homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 
 
Rozwiązanié 
TB 
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12Mg 
Magnéz 

24 

symbòl pierwiôstka 

pòzwa pierwiôstka 

atomòwô masa, u 
 

lëczba atomòwô  

Infòrmacje do zadaniów 5. i 6. 

Na malënkù je przedstawiony wëjimk cządowégò ùstawù pierwiôstków. 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

18 

1 
1H 

Wòdzëk 
1 

2He 
Él 
4 2  13 14 15 16 17 

2 
3Li 
Lët 
7 

4Be 
Beril 

9 
 

5B 
Bòr 
11 

6C 
Wãdżel 

12 

7N 
Tãchéń 

14 

8O 
Krziséń 

16 

9F 
Fluór 

19 

10Ne 
Néón 

20 

3 
11Na 

Natriô 
23 

12Mg 
Magnéz 

24 

13Al 
Aluminiô 

27 

14Si 
Krzém 

28 

15P 
Fòsfór 

31 

16S 
Sarka 

32 

17Cl 
Chlór 
35,5 

18Ar 
Argón 

40 
 

Na spòdlim: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004. 

Zadanié 5. (01) 

Jakô je cząsteczkòwô masa tlenkù Na2O? Wëbierzë òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch.  

A. 30 u     B. 39 u        C. 55 u      D. 62 u 
 
Òglowé wëmôgania 
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 
 
Dokładné wëmôgania 
2.1. Uczeń odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [...] 
symbol, masę atomową [...]. 
3.4. Uczeń oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych [...]. 
 
Rozwiązanié 
D 
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Zadanié 6. (01) 

Òbszacuj, jakô infòrmacja ò twòrzenim jonów sarczi je prôwdzëwô. Wëbierzë P, jeżlë 
infòrmacja je prôwdzëwô, abò F – jeżlë je falszëwô. 
 

Jon 2S  mô taką samã lëczbã elektronów jak atom argònu. P F 

Atom sarczi twòrzi ùjemny jón (anión) przez òddanié dwùch elektronów. P F 
 
Òglowé wëmôgania 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 
 
Dokładné wëmôgania 
2.3. Uczeń ustala liczbę [...] elektronów [...] w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest 
liczba atomowa i masowa. 
2.10. Uczeń definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają. 
 
Rozwiązanié 
PF 
 

Zadanié 7. (01) 

W dwùch próbòwnicach bëłë gazowé wãglowòdorë: w pierszi – etan, a w drëdżi – etën 
(acetilen). Òsta do nich dodónô brómòwô wòda. 

W jaczi próbòwnicë brómòwô wòda dała sã òdfarwic? Wëbierzë òdpòwiédz A abò B i ji 
ùdokaznienié 1. abò 2. 
 

A. W pierszi  próbòwnicë, 
bò 

1.  béł w ni nasëcony wãglowòdór. 

B. W drëdżi  próbòwnicë, 2. béł w ni nienasëcony wãglowòdór. 

Òglowé wëmôgania 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Dokładné wëmôgania 
8.2. Uczeń definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone.  
8.8. Uczeń projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od 
nienasyconych. 

Rozwiązanié 
B2 
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Zadanié 8. (02) 

Ùczniowie badelë chemiczné włôscëwòscë etanowégò kwasu (òctowégò). W tim célu zrobilë 
doswiôdczenia 1. i 2. przedstawioné na schematicznëch malënkach. Kòl malënków napiselë 
pasowné òbserwacje. 

 
Doswiôdczenié 1.  Òbserwacjô: 

wëdzélô sã bezfarwny gaz.  

Doswiôdczenié 2.  Òbserwacjô: 
Jak le dodôwóny je kwas, malënowô 
farwa ceklënë bladnie, jaż do czësta je  
òdfarwionô.  
 

 
8.1. Pò zbliżenim zapôlony krzeszownicë do kùńca próbòwnicë z doswiôdczeniô 1. czëc 
charakteristiczny zwãk.  

Dospòrządzë zdanié tak, żebë dostac prôwdzëwé scwierdzenié. 
Gazowim produktã òtrzimónym w doswiôdczenim 1. je 
A. krziséń. 
B. wòdzëk. 
C. tlënk wãgla(II). 
D. tlënk wãgla(IV). 
 
8.2. Pò wëparowanim wòdë z roztwòru òtrzimónégò w próbòwnicë z doswiôdczeniô 2., 
w parownicë òstôł biôłi òsôd.  

Jaczi wniosk z doswiôdczeniô 2. je bezzmiłkòwi? Wëbierzë òdpòwiédz spòmidzë 
pòdónëch. 
A. Fenoloftaleina w roztwòrze etanowégò kwasu (òctowégò) farwi sã na malënowò. 
B. W reakcji etanowégò kwasu (òctowégò) z wòdorotlenkã natrii pòwstôwô tlenk natrii 

i wòda. 
C. Nôwôżniészim produktã òtrzimónym pò wëparowanim wòdë je etanian (òctan) natrii. 
D. Pòd cëskã etanowégò kwasu (òctowégò) stãżenié òtrzimóny rozpùscënë zmiésziwô sã, 

dlôte zafarwienié bladnie. 
 
Òglowé wëmôgania 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  
III. Opanowanie czynności praktycznych. 
 
 
 
 

Mg 

CH3COOH 

CH3COOH 

NaOH 
+ fenoloftaleina 
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Dokładné wëmôgania 
4.2. Uczeń opisuje właściwości fizyczne i chemiczne [...] wodoru [...], planuje i wykonuje 
doświadczenia dotyczące badania właściwości [...] gazów (wodoru). 
7.1. Uczeń [...] wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania. 
9.5. Uczeń bada i opisuje właściwości kwasu octowego ([...] reakcja z zasadami, metalami 
[…]). 
 
Rozwiązanié 
8.1. B 
8.2. C 
 

Zadanié 9. (01) 

Nacéchùnk przedstôwiô zanôleżnosc drodżi s, chtërnã miôł przebëté kòłownik, òd czasu t. 
 

 

Wëbierzë P, jeżlë scwierdzenié je prôwdzëwé, abò F – jeżlë je falszëwé.  
 

W pierszi i òstatny gòdzënie ruchù kòłownik miôł przebëté taczé same drodżi. P F 

Strzédnô chùtkòsc kòłownika òb czas piãc gòdzënów jazdë bëła równô 12 
h

km . P F 

Òglowé wëmôgania 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

Dokładné wëmôgania 
1.1. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu […]. 
1.2. Uczeń odczytuje przebytą odległość [...] z wykresu zależności drogi [...] od czasu [...]. 

Rozwiązanié 
PP 
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Zadanié 10. (01) 

Cësnienié w wòdze wëwòłóné je cãżarã wòdë.  
Dospòrządzë zdanié tak, abë dostac prôwdzëwé scwierdzenié. 
 
Cësnienié w wòdze rosce razã ze wzrostã głãbòkòscë, bò 
A. zwiãkszô sã gãscëzna wòdë. 
B. zmiésziwô sã zemsczé przërëchlenié (grawitacyjné). 
C. zmiésziwô sã atmòsfericzné cësnienié.  
D. zwiãkszô sã masa wòdë nad stãpniã wgłãbiwaniô. 
 
Òglowé wëmôgania 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 
 
Dokładné wëmôgania 
3.6. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego 
i atmosferycznego). 
3.3. Uczeń posługuje się pojęciem gęstości. 
1.9. Uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości. 
 
Rozwiązanié 
D 
 

Zadanié 11. (01) 

Nacéchùnk przedstôwiô zanôleżnotã zrobiony robòtë W òd czasu t dlô dwùch mòtórów (I i 
II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na spòdlim nacéchùnkù òbszacuj prôwdzëwòsc zdaniów. Wëbierzë P, jeżlë zdanié je 
prôwdzëwé, abò F – jeżlë je falszëwé. 
 

Robòta wëkònónô òb czas pierszich 30 s przez mòtór I je wiãkszô niżle 
robòta wëkònónô przez mòtór II. 

P F 

Sëła mòtóra I je sztërë razë wiãkszô niżle sëła mòtóra II. P F 
 
 

10 t (s) 

W (J) 

30 50 60 20 40 

100 

200 

300 

400 

500 I 

II 
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Òglowé wëmôgania 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 
 
Dokładné wëmôgania 
2.2. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy. 
8.8. Uczeń […] odczytuje dane z wykresu. 

Rozwiązanié 
PF 
 
 

Zadanié 12. (01) 

Przibiór je ùmieszczony przed skùpiającą soczewką (jak na malënkù). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F1 i F2 – ògniska soczewczi 
f – ògniskòwô soczewczi 

 

Dospòrządzë zdanié tak, żebë dostac prôwdzëwé scwierdzenié. 
 
Pòwstałi òbraz przibioru je 
A. pòzorny, prosti, pòwiãkszony. 
B. prôwdzëwi, òdwrócony, pòwiãkszony.  
C. pòzorny, prosti, pòmiészony. 
D. prôwdzëwi, òdwrócony, taczi sóm jak przibiór. 
 
Òglowé wëmôgania 
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 
 
Dokładné wëmôgania 
7.7. Uczeń [...] rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, 
pomniejszone. 
9.14. Uczeń wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, 
odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. 
 
Rozwiązanié 
D 

F1 F2 

2 f 

przibiór 
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Zadanié 13. (01) 

W jaczi pòsobicë mòże òbserwòwac wëmienioné zjawiszcza, przechôdającë sã (zdłuż 
wëbrónégò pôłnika) òd nordowégò biegùna w czerënkù ekwatora? 
 
1. Słuńce je wësok w zenice leno jeden rôz w rokù, zjinaczenié midzë długòscą dnia i nocë je 
baro môłé. 
2. Słuńce nigdë nie je wësok w zenice, czas trwaniô dnia i nocë je zanôleżny òd cządu rokù. 
3. Słuńce je wësok w zenice dwa razë w rokù, czas trwaniô dnia i nocë je taczi sóm. 

 
A. 1., 3., 2.    B. 3., 2., 1.     C. 2., 3., 1.      D. 2., 1., 3. 

 
Òglowé wëmôgania 
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 
 
Dokładné wëmôgania 
2.3. Uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi, przedstawia (wykorzystując również 
własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy w różnych 
szerokościach geograficznych i porach roku. 
 
Rozwiązanié 
D 
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Zadanié 14. (01) 

Na pòniższi karce Pòlsczi je przedstawiony strzédny rozkłôd ceplëznë wiodra w stëcznikù. 
 

 
 

Òbszacuj prôwdzëwòsc infòrmacji. Zaznaczë P, jeżlë infòrmacja je prôwdzëwô, abò F  
– jeżlë je falszëwô. 

 
W òbrëmienim Suwalsczégò Pòjezerzô a téż w Swiãtokrzisczich Górach 
strzédné ceplëznë stëcznika są niższé jak 5 C. P F 

Nôniższé strzédné ceplëznë stëcznika zapisywómë w Pòlsce w òbrëmienim  
Szczecëńsczi Niżawë i Lubùsczi Zemi. P F 

 
Òglowé wëmôgania 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 
 
Dokładné wëmôgania 
7.1. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski. 
 
Rozwiązanié 
PF 
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Zadanié 15. (02) 

W tôbelë są przedstawioné infòrmacje ticzące sã Pòlsczi a téż wëbrónëch krajów sąsadëjącëch 
z Pòlską. 
 

Krôj 
Wiéchrzëzna 

w tës. km2 

(2008 r.) 

Lëczba lëdztwa 
w mln 

(2008 r.) 

Żëwé ùrodzenia  
na 1000 lëdztwa 

(2009 r.) 

Smiercë òglowò  
na 1000 lëdztwa 

(2009 r.) 
Lëtwa 65,3 3,4 10,4 13,1 
Niemcë 357,0 82,1 8,3 10,2 
Pòlskô 312,7 38,1 10,9 10,0 
Ùkrajina 603,6 46,2 11,1 16,4 

      Na spòdlim: Świat w liczbach 2010, Warszawa 2010. 

Wëpełnij zdania. Wëbierzë pasowné òdpòwiedzë spòmidzë pòdónëch. 
 
15.1. W 2008 r. gãstosc zaludnieniô w Niemcach bëła A / B niż w Pòlsce i wënosyła C / D 
òsobów na 1 km2. 
 
A. miészô     C. 230 
B. wiãkszô     D. 122 
 
15.2. W 2009 r. niższi wskôzywôcz zwëczajnégò przërôstaniégò lëdztwa béł na A / B 
i wënosył C / D. 
 
A. Lëtwie     C. –5,3‰ 
B. Ùkrajinie    D. 5,3‰ 
 
Òglowé wëmôgania 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 
 
Dokładné wëmôgania 
8.1. Uczeń charakteryzuje i porównuje [...] środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących 
z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze.  

Rozwiązanié 
15.1 BC 
15.2. BC 
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Zadanié 16. (01) 

Na céchùnkù je przedstawiony ùdzél wiéchrzëznë i lëdztwa Chinów zanôleżno òd wësokòscë 
nad równią mòrza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Na spòdlim: R. Uliszak, Puls Ziemi 2, Straszyn 2005. 

Na spòdlim analizë céchùnkù òbszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch scwierdzeniów. 
Wëbierzë P, jeżlë scwierdzenié je prôwdzëwé, abò F – jeżlë je falszëwé. 
 

Na òbéńdach pòłożonëch do wësokòscë 499 m n.r.m. zrzeszô sã wiãcy 
jak 70% òglowégò lëdztwa. P F 

Nôwiãkszą wiéchrzëznã Chinów zajmùją òbéńdë pòłożoné na 
wësokoscë niżi 100 m n.r.m. P F 

Òglowé wëmôgania 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 
 
Dokładné wëmôgania 
10.3. Uczeń […] wyjaśnia [...] zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin [...]. 
 
Rozwiązanié 
PF

Wiéchrzëzna Lëdztwò (m n.r.m.) 



 

 

DZÉL EGZAMINU Z JÃZËKA CËZÉGÒ TERÔCZASNÉGÒ 
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JÃZËCZI CËZÉ TERÔCZASNÉ 

Trzecy dzél gimnazjalnégò egzaminu sprôwdzô, w jaczim stãpniu gimnazjalista spełniwô 
wëmôgania z òbrëmieniégò cëzégò jãzëka terôczasnégò òpisóné w programòwi pòdstawie 
òglowégò sztôłceniô dlô III edukacyjnégò etapù. Pòsobné zadania egzaminacyjnégò zestôwkù 
mògą téż – wedle zasadë kùmùlatiwnoscë przëjãti w pòdstawie – tikac sã wëmôganiów 
przëpisónëch do rëchlészëch etapów (I i II). 

Programòwô pòdstawa dzeli wëmôgania na òglowé i dokładné. Òglowé wëmôgania 
nawlékają do jãzëkòwégò dzejaniégò skłôdającégò sã na kòmùnikacyjną kòmpetencjã òpisóną 
w Eùropejsczim Systemie Òpisënkù Jãzëkòwégò Sztôłceniô i mają òkresloné nadleżné céle 
jãzëkòwégò sztôłceniô. Dokładné wëmôgania rozwijają i doprecyzowùją òglowé céle, m.jin. 
wëznôczają òbrëmié sztôłconëch ùmiejãtnosców, tematikã zadaniów a téż mòżebné ôrtë 
tekstów wëzwëskiwónëch w procesu jãzëkòwégò sztôłceniô. 

Gimnazjalista przëstãpùje do trzecégò dzélu egzaminu z jednégò z szesc jãzëków: 
anielsczégò, francësczégò, szpańsczégò, niemiecczégò, rusczégò i italsczégò. Òd szkòłowégò 
rokù 2013/2014 mòże téż wëbrac ùkrajińsczi jãzëk. Gimnazjalista mòże wëbrac leno nen 
jãzëk, chtërnégò ùcził sã w gimnazjum jakno òbòwiązkòwégò przedmiotu. 

Dzél gimnazjalnégò egzaminu z cëzégò jãzëka terôczasnégò mô dwa stãpnie: pòdstawòwi 
i rozszérzwiony. Zestôwk zadaniów na pòdstawòwim stãpniu sprôwdzô zjiscenié 
wëmôganiów òpisónëch w programòwi pòdstawie dlô stãpnia III.0, òbòwiązującégò òsobë, 
chtërne zaczãłë nôùkã cëzégò jãzëka w I klase gimnazjum. Zestôwk zadaniów na 
rozszérzwionym stãpniu sprôwdzô zjiscenié wëmôganiów dlô stãpnia III.1, òbòwiązującégò 
òsobë, chtërne w gimnazjum ùcziłë sã dali cëzégò jãzëka zaczãtégò w spòdleczny szkòle. 

Do trzecégò dzélu egzaminu na pòdstawòwim stãpniu mô òbrzészk przëstąpic kòżdi 
gimnazjalista. Trzecy dzél egzaminu na rozszérzwionym stãpniu je òbrzészny leno dlô 
ùczniów, chtërny w gimnazjum ùczëlë sã dali cëzégò jãzëka zaczãtégò w spòdleczny szkòle. 
Mòże do ni przëstąpic téż reszta gimnazjalistów, jeżlë chce sprôwdzëc stãpiéń swòjich 
jãzëkòwëch ùmiejãtnosców. Gimnazjaliscë, przëstãpùjący do trzecégò dzélu egzaminu na 
òbëdwùch stãpniach, rozwiązywają zadania z tegò samégò jãzëka. 

Infòrmator przedstôwiô òbrëmienié ùmiejãtnosców sprôwdzónëch w trzecym dzélu egzaminu, 
ôrtë zadaniów a téż kriteria òbszacowaniégò pisónëch wëpòwiedzów na rozszérzwionym 
stãpniu. 
Òbrëmienié gramaticznëch strzodków a téż przikłôdowé egzaminacyjné zadania z pòsobnëch 
jãzëków razã z rozwiązaniama są zamieszczoné w Infòrmatorze ò gimnazjalnym egzaminie 
przeznaczonym dlô ùczniów bez disfùnkcji a téż ùczniów z rozwijową disleksją 
òpùblikòwónym na internetowëch starnach egzaminacyjnëch kòmisjów: Centralny3 
i òbéńdowëch. Dlô kòżdégò zadaniô są pòdóné nôwôżniészé òglowé i dokładné wëmôgania, 
chtërnëch to zadanié sã tikô. Nie są wëmienioné wëmôgania, chtërnëch zjiscenié je wôżné, ale 
nie zagwësniwô wëkònaniô zadaniégò. Na przikłôd dlô zadaniów sprôwdzającëch 
ùmiejãtnosc rozmieniégò wëpòwiedzë nie pòdôwô sã wëmôganiów związónëch ze 
znajomòscą jãzëkòwëch strzodków, żlë wińc òd dbë, że na wiédzô je kòniecznym warënkã 
zrozmieniégò tekstu gôdónégò i pisónégò. 
Zadania w Infòrmatorze ò gimnazjalnym egzaminie nie zwënégùją wszëtczich tipów 
zadaniów, chtërne mògą wëstąpic w egzaminacyjnym zestôwkù. Nie pòkazëją téż wszëtczich 

                                                
3 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
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wëmôganiów z òbrëmieniégò cëzëch jãzëków w programòwi pòdstawie. Nôleżi przëùważëc, 
że w tim dzélu egzaminu nie dô sã sprawdzëc zjisceniô niechtërnëch wëmôganiów abò dô sã 
to zrobic leno w ògrańczonym dzélëkù. Na przikłôd, z ùwôdżi na brak gãbnégò egzaminu 
i òtemkłëch zadaniów na pòdstawòwim stãpniu, ùmiejãtnosc gãbnégò reagòwaniô je 
sprôwdzónô na egzaminie leno pòstrzédno, za pòmòcą zamkłëch zadaniów w dzélu 
Znajomòsc jãzëkòwëch fùnkcjów. Dlôte infòrmator ni mòże bëc jediną ani nawetka pierszą 
wskôzą do òbmëszleniégò sztôłceniowégò procesu w szkòle. Leno zjiscenié wszëtczich 
wëmôganiów z programòwi pòdstawë mòże zagwësnic wielestarnowé wëùczenié 
gimnazjalistów w òbrëmienim wëbrónégò cëzégò jãzëka. 

Zestôwk egzaminacyjnëch zadaniów z cëzégò jãzëka terôczasnégò w stãpniu pòdstawòwim 
i w stãpniu rozszérzwionym òbjimô pòsobné dzéle: 

Pòdstawòwi stãpiéń Rozszérzwiony stãpiéń 
Rozmienié ze słëchù 
Rozmienié pisónëch tekstów 
Znajomòsc jãzëkòwëch fùnkcjów 
Znajomòsc jãzëkòwëch strzodków 

Rozmienié ze słëchù 
Rozmienié pisónëch tekstów 
Znajomòsc jãzëkòwëch strzodków 
Pisemnô wëpòwiédz 

Rozmienié ze słëchù 

Pòdstawã zadaniów sprôwdzającëch wiédzã i ùmiejãtnoscë w òbrëmienim rozmieniô ze 
słëchù stanowią krótczé tekstë dwa razë òdtwôrzóné w egzaminacyjny salë z platczi CD, na 
chtërny – òkróm tekstów w cëzym jãzëkù – nagróné są instrukcje w pòlsczim jãzëkù ticzące 
sã rozwiązywaniô zadaniów. 
 Pòdstawòwi stãpiéń Rozszérzwiony stãpiéń 
ÔRTË I TEMATIKA 
TEKSTÓW; 
DOKŁADNÉ 
WËMÔGANIA 

òpisóny w programòwi pòdstawie 
III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. – 2.5. 

òpisóny w programòwi pòdstawie 
III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. – 2.6. 

ZDRZÓDŁA 
TEKSTÓW 

tekstë prôwdzëwé i adaptowóné; czëtóné przez domôcëch 
ùżëtkòwników jãzëka 

CZAS DÉROWANIÔ  k. 10 minut k. 12 minut 
całé nagranié z dwa razë òdczëtónyma tekstama, pòlétama i przerwama 
na zrobienié zadaniów 

TIPË ZADANIÓW zamkłé zadania: wielerazowi 
wëbór (w tim z mòżlëwòscama 
òdpòwiedzów w ikònograficzny 
fòrmie); prôwda/falszëwòta, 
dobiéranié 

zamkłé zadania: wielerazowi 
wëbór, prôwda/falszëwòta, 
dobiéranié 

LËCZBA ZADANIÓW 3–4 2–3 
ÙDZÉL W 
SUMARNYM 
WËNIKÙ 

30% 25% 
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Rozmienié pisónëch tekstów 

Zadania sprôwdzającé wiédzã i ùmiejãtnoscë w òbrëmienim rozmieniô tekstów pisónëch 
òpiarté są na tekstach zawiartëch w zestôwkù zadaniów. 
 Pòdstawòwi stãpiéń Rozszérzwiony stãpiéń 
ÔRTË I TEMATIKA 
TEKSTÓW; 
DOKŁADNÉ 
WËMÔGANIA 

òpisóné w programòwi pòdstawie 
III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. – 3.4. 

òpisóné w programòwi pòdstawie 
III.1: 1.1. – 1.15.; 3.1. – 3.7.  

ZDRZÓDŁA 
TEKSTÓW prôwdzëwé i adaptowóné tekstë 

TIPË ZADANIÓW zamkłé zadania: wielerazowi wëbór, prôwda/falszëwòta, dobiéranié 
LËCZBA ZADANIÓW 3–4 3–4 
ÙDZÉL W 
SUMARNYM 
WËNIKÙ 

30% 25% 

Znajomòsc jãzëkòwëch strzodków 

Zadania sprôwdzającé znajomòsc jãzëkòwëch strzodków (leksykalno-gramaticznëch) òpiarté 
są na pòjedincznëch zdaniach abò krótczich tekstach zawiartëch w zestôwkù zadaniów.  
 Pòdstawòwi stãpiéń Rozszérzwiony stãpiéń 
TEMATIKA 
TEKSTÓW; 
ÒBRËMIENIÉ 
LEKSYKALNËCH 
STRZODKÓW; 
DOKŁADNÉ 
WËMÔGANIA 

òpisóné w programòwi pòdstawie 
III.0: 1.1. – 1.14. 

òpisóné w programòwi pòdstawie 
III.1: 1.1. – 1.15.; 8.1.; 8.3. 

ÒBRËMIENIÉ 
GRAMATICZNËCH 
STRZODKÔW 

òkresloné dlô kòżdégò jãzëka w Infòrmatorze ò gimnazjalnym 
egzaminie przeznaczonym dlô ùczniów bez disfùnkcji a téż ùczniów 
z rozwijową disleksją 

ZDRZÓDŁA 
TEKSTÓW 

prôwdzëwé i adaptowóné tekstë 

TIPË ZADANIÓW zamkłé zadania: wielerazowi 
wëbór, dobiéranié 

òtemkłé zadania: dofùlowanié luk 
pòdónyma słowama w pasowny 
fòrmie, parafraza zdaniów, 
tłómaczenié wejimków zdaniów 
na cëzy jãzëk, ùkłôdanié 
wejimków zdaniów z pòdónëch 
leksykalnëch elementów 

LËCZBA ZADANIÓW 2–3 2–3 
ÙDZÉL W 
SUMARNYM 
WËNIKÙ 

15% 25% 

Znajomòsc jãzëkòwëch fùnkcjów (le w zestôwkù zadaniów na pòdstawòwim stãpniu ) 

Zadania w tim dzélu egzaminacyjnégò zestôwkù sprôwdzają znajomòsc jãzëkòwëch fùnkcjów 
a téż juwernotów i zjinaczenów w spòsobie jich zjisceniégò w jãzëkù pòlsczim i cëzym. 
Znajomòsc tëch sprawów òpisónô je w programòwi pòdstawie w dokładnëch wëmôganiach 
ticzącëch sã (a) reagòwaniô na wëpòwiescë w fòrmie gãbny abò pisóny a téż (b) jãzëkòwi 
swiądë. 
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Pòdstawã dzélu zadaniów sprôwdzającëch wiadã z òbrëmieniô znajomòscë jãzëkòwëch 
fùnkcjów stanowią wësłëchóné krótczé (jeden-, dwazdaniowé) wëpòwiedzë, òdtwôrzóné dwa 
razë z platczi CD, razã z instrukcjama w pòlsczim jãzëkù ticzącyma sã rozwiązywaniégò 
zadaniów. Jinszi dzél zadaniów òpiarti je na krótczich tekstach abò ikònograficznym 
materiale zamieszczonëch w zestôwkù zadaniów. 
 Pòdstawòwi stãpiéń 
TEMATIKA TEKSTÓW; 
DOKŁADNÉ 
WËMÔGANIA  

òpisóné w programòwi pòstawie III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 7.1. – 
7.4.; 13 

TIPË ZADANIÓW zamkłé zadania: wielerazowi wëbór, dobiéranié 
LËCZBA ZADANIÓW 3–4 
ÙDZÉL W SUMARNYM 
WËNIKÙ 25% 

Pisemnô wëpòwiédz (le w zestôwkù zadaniów na rozszérzwionym stãpniu) 

Zadanié pòlégô na napisanim krótczégò (50–100 słowów) ùżëtkòwégò tekstu (priwatnégò 
lëstu, wiadomòscë, e-maila) z elementama òpisu, relacjonowaniô, rôczbë, wërôżaniô 
i ùdokazniwaniô pòzdrzatkù i wseczëców itp., zgódno z dokładnyma wskôzama pòdónyma 
w pòléce. W kòżdim pòléce pòdóné są trzë elementë, chtërne ùczéń mùszi rozwinąc 
w wëpòwiedzë. 
 Rozszérzwiony stãpiéń 
TEMATIKA 
TEKSTÓW; 
DOKŁADNÉ 
WËMÔGANIA 

òpisóné w programòwi pòdstawie III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 7.1. – 
7.10. 

TIPË ZADANIÓW òtemkłé zadania 
ÒBSZACOWANIÉ kòżdô wëpòwiesc je òbszacowónô przez egzaminatora w pòsobnëch 

kriteriach: 
• zamkłosc 
• zemkłosc i logika wëpòwiedzë 
• òbrëmienié jãzëkòwëch strzodków 
• pasownosc jãzëkòwëch strzodków. 

Kriteria òbszacowaniégò pisónëch wëpòwiedzów są zamieszczoné 
pòniżi razã z krótczim kòmentarzã. 

ÙDZÉL W 
SUMARNYM 
WËNIKÙ 

25% 

Kriteria òbszacowaniô pisónëch wëpòwiedzów 

Zamkłosc. W òbszacowanim zamkłoscë bierze sã nôpierwi pòd ùwôgã, do wiele elementów 
z pòléce ùczéń sã òdniósł w swòji wëpòwiedzë, a pòtemù ile z tëch elementów rozszérził 
w satisfakcjonującym stãpniu. Wëpòwiédz kwalifikùje sã do jednégò z piãc stãpniów zgódno 
z pòniższą tôbelą. 

Do ile elementów  
ùczéń sã òdniósł 

Ile elementów rozszérził 
3 2 1 0 

3 Stãpiéń 4 Stãpiéń 3 Stãpiéń 2 Stãpiéń 1 
2  Stãpiéń 2 Stãpiéń 1 Stãpiéń 1 
1   Stãpiéń 1 Stãpiéń 0 
0    Stãpiéń 0 
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Na przikłôd wëpòwiédz ùcznia, chtëren òdniósł sã do 2 elementów i òba rozszérził, òstónie 
zakwalifikòwónô do stãpnia 2. 
Zemkłosc i logika wëpòwiedzë. W òbszacowanim zemkłoscë bierze sã pòd ùwôgã, czë 
i w jaczim dzélu tekst fùnkcjonëje jaknò całosc dzãka zrozmiałim pòwiązanióm 
(np. leksykalnym, gramaticznym) bënë zdaniów a téż midzë zdaniama abò akapitama tekstu. 
W òbszacowanim logiczi wëpòwiescë bierze sã pòd ùwôgã, czë i w jaczim dzélu wëpòwiesc 
je klarownô (np. czë nie je leno zbiérkã przëpôdkòwëch mëslów). 

Stãpiéń 2 wëpòwiesc je w całoscë abò w wiôldżi wiãkszoscë zemkłoscowô (logicznô), tak 
samò na stãpniu pòsobnëch zdaniów, jak i całégò tekstu 

Stãpiéń 1 wëpòwiesc mô fele w zemkłoscë (logice) na stãpniu pòsobnëch zdaniów 
a téż/abò całégò tekstu 

Stãpiéń 0 wëpòwiesc w wiôldżi mierze nie je zemkłoscowô (nielogicznô); zbùdowónô je 
z cãżczich do pòwiązaniégò w całosc wëjimków 

Òbrëmienié jãzëkòwëch strzodków. W òbszacowanim òbrëmieniégò jãzëkòwëch strzodków 
daje sã bôczenié na zjinaczenié sztrukturów leksykalno-gramaticznëch wëzwëskónëch 
w wëpòwiescë. 

Stãpiéń 2 zadowôlającé òbrëmienié jãzëkòwëch strzodków; òkróm jãzëkòwëch strzodków 
ò wësoczim stãpniu zwëczajnoscë w wëpòwiedzë wëstãpiwô pôrã dokładnëch 
rzeczeniów 

Stãpiéń 1 ògrańczoné òbrëmienié jãzëkòwëch strzodków; w wëpòwiescë ùżëté są przede 
wszëtczim jãzëkòwé strzodczi ò wësoczim stãpniu zwëczajnoscë 

Stãpiéń 0 baro ògrańczoné òbrëmienié jãzëkòwëch strzodków w niemôłim stãpniu 
ùniemòżlëwiającé wëkònanié pòlétów 

Pòd pòjãcym „precyzyjné sfòrmùłowania” rozmiejemë wërôżanié mëslów z wëkòrzëstanim 
słowarza apartnégò dlô tematu i òmijanié słowów a téż sztrukturów ò wësoczim stãpniu 
zwëczajnoscë, taczich jak miłi, interesujący, fëjn, np. Kino mie się widzy, bò w salach są 
wëgódné zesle i wiôldżi ekran, zamiast Kino mie sã widzy bò je dużé i fëjn. W dokładnoscë 
wërôżaniégò mëslów zawiérô sã téż charakteristiczny dlô dónégò jãzëka spòsób wërôżaniégò 
znaczeniów, np. There is a book on the table, miast On the table is a book; Дождь идёт 
miast Дождь падает; Im Kino gibt es vier Säle, miast Das Kino hat vier Säle; Ce soir, on 
s’appelle, miast Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, miast Me gusta este chico. 
Bezzmiłkòwòsc jãzëkòwëch strzodków. W òbszacowanim bezzmiłkòwòscë jãzëkòwëch 
strzodków dôwô sã bôczenié na błãdë gramaticzné, leksykalné i òrtograficzné a téż jich cësk 
na kòmùnikatiwnosc wëpòwiedzë. 

Stãpiéń 2 brak błãdów abò baro mało błãdów nieprzeszkôdzającëch w kòmùnikacji, abò 
baro mało błãdów gdzeniegdze przeszkôdzającëch w kòmùnikacji 

Stãpiéń 1 dosc wiele błãdów przeszkôdzającëch w kòmùnikacji abò gdzeniegdze 
przeszkôdzającëch w kòmùnikacji 

Stãpiéń 0 dosc wiele błãdów pòwôżno przeszkôdzającëch w kòmùnikacji 
 
Dodatkòwé ùwôdżi 
1. Wëpòwiesc nie pòdlégô òbszacowaniémù, jeżlë je 

• nieczëtelnô  
• w całoscë niezgódnô z pòlétã  
• niekòmùnikatiwnô dlô òdbiorcë (np. fòneticzno napisónô)  
• òdtwòrzonô z ùczbòwnika abò jinszégò zdrzódła (nie je tedë ùznôwónô za wëpòwiédz 

sfòrmùłowóną przez zdającégò). 
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2. Jeżlë wëpòwiédz òsta zakwalifikòwónô do stãpnia 0 w kriterium zamkłoscë, we 
wszëtczich jinszich kriteriach nôleżi jã téż zakwalifikòwac do stãpnia 0. 

3. Jeżlë wëpòwiédz òsta zakwalifikòwónô do stãpnia 1 w kriterium zamkłoscë, we 
wszëtczich jinszich kriteriach mòże jã téż zakwalifikòwac nôwëżi do stãpnia 1. 

4. Jeżlë wëpòwiédz zawiérô 40 słowów abò mni, je òbszacowónô leno w kriterium 
zamkłoscë. W jinszich kriteriach nôleżi jã zakwalifikòwac do stãpnia 0. 

5. W òbszacowanim bezzmiłkòwòscë jãzëkòwëch strzodków w wëpòwiedzach ùczniów ze 
scwierdzoną disleksją nie dôwô sã bôczënkù na òrtografné błãdë. 

Zjinaczënë pòmidzë stãpniã pòdstawòwim a rozszérzwionym 

Pòdstawòwé zjinaczënë pòmidzë stãpniã wiédzë i ùmiejãtnosców sprôwdzónëch 
w egzaminacyjnëch zadaniach z cëzégò jãzëka terôczasnégò na stãpniu pòdstawòwim 
i rozszérzwionym wënikają tak samò z programòwi pòdstawë jak i z tipów zadaniów 
wëstãpùjącëch na egzaminie. Zjinaczënë tikają sã przede wszëtczim (jeżlë chòdzy 
ò rozszérzwióny stãpiéń): 
a. òbrëmii jãzëkòwëch ùmiejãtnosców: 

• sprôwdzónô je ùmiejãtnosc twòrzeniégò krótczi pisóny wëpòwiedzë 
• sprôwdzóné je wiãkszé òbrëmienié ùmiejãtnosców w reszce zadaniów 

b. òbrëmieniégò znajomòscë jãzëkòwëch strzodków: 
• tematiczné òbrëmienié tekstów w zadaniach na rozmienié ze słëchù a téż rozmienié 

pisónëch tekstów je wiãkszé 
• znajomòsc jãzëkòwëch strzodków sprôwdzónô je brzadno, nié leno receptiwno; zdający 

mùszi zastosowac pasowné strzodczi leksykalno-gramaticzné, nié leno wskazac 
pasowną fòrmã spòmidzë pôrã pòdónëch 

• tekstë stanowiącé pòdstawã zadaniów w dzélu sprôwdzającym rozmienié ze słëchù a téż 
rozmienié pisónëch tekstów charakterizëją sã wiãkszą rozmajitoscą jãzëkòwëch 
strzodków 

c. òbrëmieniégò tekstów stosowónëch w zadaniach na rozmienié ze słëchù a téż rozmienié 
pisónëch tekstów: 
• tipë tekstów są barżi ùrozmajiconé 
• tekstë są niewiele dłëgszé i w niewiele wiãkszim stãpniu złożoné 
• tekstë sprôwdzającé rozmienié ze słëchù są czëtóné kąsk chùtczi. 

 


