
Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 
Opisy zestawów egzaminacyjnych 

Egzamin pisemny 
Na egzamin maturalny w maju 2007 roku przygotowane zostały dwa arkusze 

egzaminacyjne. Arkusz dla poziomu podstawowego zawierał jedno zadanie spraw-
dzające umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i dwa zadania (do 
wyboru) sprawdzające umiejętność odbioru tekstu literackiego oraz tworzenia tekstu 
własnego w związku z tekstem literackim dołączonym do tematu wypracowania. Ar-
kusz dla poziomu rozszerzonego również zawierał jedno zadanie sprawdzające 
umiejętność rozumienia tekstu nieliterackiego oraz dwa zadania (do wyboru) spraw-
dzające umiejętność  analizowania i interpretowania tekstu literackiego oraz tworze-
nia w związku z nim tekstu własnego. Zadania przygotowane dla obu poziomów róż-
nią się od siebie rodzajem tekstu nieliterackiego, wybranego do sprawdzania umie-
jętności czytania ze zrozumieniem, oraz stopniem trudności tekstów literackich. Na 
poziomie podstawowym były to teksty z podstawy programowej, a więc znane matu-
rzyście, bo omawiane w toku nauki szkolnej, na poziomie rozszerzonym teksty nowe 
dla maturzysty, ale w znanej konwencji artystycznej. 

Oba arkusze opracowano zgodnie z formułą opisaną w Informatorze matural-
nym, z uwzględnieniem Aneksów, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobów oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szkołach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz wy-
maganiami egzaminacyjnymi wskazanymi w standardach egzaminacyjnych. Arkusze 
egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl). 

Szczegółowy opis arkuszy egzaminacyjnych znajduje się w ogólnokrajowym 
Komentarzu do zadań z przedmiotów humanistycznych opublikowanym jako osob-
ny tom w serii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (Osiągnięcia maturzystów w roku 
2007. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007). Jest on dostępny również na 
stronie internetowej CKE.  

Opisy zadań zawarte w Komentarzu  uzupełniamy o rejestr oczekiwanych od 
zdających umiejętności polonistycznych sporządzony na podstawie kartotek do po-
szczególnych zadań. 
 
Poziom podstawowy 
Część pierwsza  
czytanie ze zrozumieniem tekstu Barbary Skargi O obywatelstwie 

Zdający rozwiązywali test zbudowany z 16 zadań ( 15 otwartych, krótkiej od-
powiedzi i jednego zamkniętego, wielokrotnego wyboru). Za tę część egzaminu zda-
jący mogli uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby rozwiązać zadania w teście czyta-
nia ze zrozumieniem i uzyskać maksymalną liczbę 20 punktów, należało wykazać się 
znajomością podstawowych procedur analizy tekstu. Opanowanie tych procedur po-
zwala na wykazanie się umiejętnościami: 

• odczytywania sensu akapitu w tekście, 
• odczytywania sensu kilku akapitów, 
• wskazywania związków między akapitami, 
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• odczytywania sensu fragmentu tekstu, 
• odczytywania i nazywania funkcji przykładów w toku argumentacyjnym, 
• rozpoznawania zasady kompozycji tekstu, 
• określania funkcji środków językowych w tekście, 
• rozpoznawania postawy nadawcy,  
• rozumienia intencji autora, 
• rozumienia funkcji informacji podanych w tekście, 
• formułowania głównej myśli tekstu, 
• rozpoznawania cech charakterystycznych dla gatunku tekstu, 
• odtwarzania informacji zawartych  w tekście, 
• przetwarzania informacji z tekstu. 

Część druga  
pisanie własnego tekstu 

Integralną częścią tematu wypracowania jest tekst literacki. W tej części eg-
zaminu od zdającego oczekiwano wykazania się umiejętnościami pisania o literatu-
rze. Miał on napisać tekst uporządkowany, spójny, nadać mu właściwy kształt gra-
ficzny. Powinien pisać zgodnym z obowiązującymi normami językiem, stylem komu-
nikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi. 

Dla pomyślnego zrealizowania tematu tekstu pisanego przez zdającego w drugiej 
części egzaminu, niezbędne są umiejętności pracy z tekstem literackim (wskazanym 
w podstawie programowej). Jeśli zdający zna podstawowe wyróżniki utworu literackiego, 
podstawowe konteksty interpretacyjne  dzieła, podstawowe procedury analizy utworu 
i rozumie pojęcie interpretacji utworu, spełni wszystkie wymogi formalne zadania matu-
ralnego z języka polskiego. Za kryterium rozwinięcia tematu zdający mógł  uzyskać mak-
symalnie 25 punktów. O jakości wyników za tę część arkusza decydują przyznane punk-
ty za kryteria treści, kompozycji, stylu, języka i zapisu. W proporcjach punktów to właśnie 
kompetencje czytelnicze i językowe (maksymalnie 12 punktów) zdających mają najważ-
niejsze znaczenie. 
Temat pierwszy  
Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa 
młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, 
zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy. 

W pisaniu tekstu własnego na temat pierwszy oczekiwano od zdającego wy-
kazania się umiejętnościami: 

• rozpoznania bohaterów, 
• charakteryzowania bohaterów i ich postaw, 
• opisania ukazanej w tekście sytuacji, 
• rozpoznania związku utworu literackiego z historią Polski, 
• odczytania treści dosłownych i przenośnych utworu literackiego, 
• problematyzowania odczytania fragmentu, 
• interpretowania utworu na podstawie znaczącego  fragmentu. 

Temat drugi  
Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wza-
jemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów. 

W pisaniu tekstu własnego na temat drugi oczekiwano od zdającego wykaza-
nia się umiejętnościami: 
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• wskazania zasady zestawienia tekstów literackich, 
• porównywania utworów literackich, 
• umiejscowienia przedstawionej sytuacji w kontekście całego utworu, 
• charakteryzowania bohatera (portrety matek), 
• określenia relacji między bohaterami, porównywania bohaterów, 
• odczytywania treści ukrytych utworu literackiego. 

Poziom rozszerzony 
Część pierwsza 
czytanie ze zrozumieniem tekstu Teresy Sasińskiej-Klas Dziennikarstwo – za-
wód czy wyzwanie? 

Zdający rozwiązywali test zbudowany z 10 zadań ( 9 otwartych, krótkiej odpo-
wiedzi i jedno zamknięte, wielokrotnego wyboru). Za tę część egzaminu zdający mo-
gli uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby rozwiązać zadania w teście czytania ze 
zrozumieniem i uzyskać 10 punktów, należało wykazać się znajomością podstawo-
wych procedur analizy tekstu. Opanowanie tych procedur pozwala na wykazanie się 
umiejętnościami: 

• rozpoznania zasady kompozycji tekstu, 
• rozpoznania cech stylu tekstu, 
• określenie znaczenia słów na podstawie kontekstu, w którym wystąpiły, 
• odczytania sensu akapitu, 
• rozumienia funkcji środków językowych w tekście, 
• dostrzegania związku między akapitami, 
• rozumienia sensu kilku akapitów, 
• rozumienia toku argumentacyjnego w tekście  
• rozumienia głównej myśli tekstu. 

Część druga 
pisanie własnego tekstu 

Integralną częścią tematu wypracowania jest tekst literacki. W tej części eg-
zaminu od zdającego oczekiwano wykazania się umiejętnościami pisania o literatu-
rze nie tylko na poziomie idei tekstu literackiego, ale również jego organizacji. Miał on 
napisać tekst własny uporządkowany, spójny, nadać mu właściwy kształt graficzny. 
Powinien pisać zgodnym z obowiązującymi normami językiem, stylem komunikatyw-
nym, dostosowanym do formy wypowiedzi. 

Dla pomyślnego zrealizowania tematu tekstu pisanego przez zdającego 
w drugiej części egzaminu niezbędne są umiejętności pracy z tekstem literackim. Na 
tym poziomie egzaminu mogą pojawić się teksty spoza podstawy programowej. Jeśli 
zdający zna wskazane w standardach wymagań egzaminacyjnych wyróżniki utworu 
literackiego, funkcjonalne konteksty interpretacyjne dzieła, procedury analizy utworu 
i rozumie pojęcie interpretacji utworu, spełni wszystkie wymogi formalne zadania ma-
turalnego z języka polskiego. Za kryterium rozwinięcia tematu zdający mógł  uzyskać 
maksymalnie 26 punktów. O jakości wyników za tę część arkusza decydują przyzna-
ne punkty za kryteria treści, kompozycji, stylu, języka i zapisu. W proporcjach punk-
tów to właśnie kompetencje czytelnicze i językowe (maksymalnie 8 punktów) zdają-
cych mają najważniejsze znaczenie. 
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Temat pierwszy 
Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach Pani 
Bovary Gustawa Flauberta i Republiki marzeń Brunona Schulza. 

W pisaniu tekstu własnego na temat pierwszy oczekiwano od zdającego wy-
kazania się umiejętnościami: 

• opisywania i porównywania świat przedstawionego w utworach literackich, 
• rozpoznawania cech języka i stylu w utworach literackich,  
• rozpoznawania i porównywania konwencji literackich, 
• rozpoznawania w tekście środków artystycznego wyrazu i określania ich funk-

cji, 
• podsumowywania obserwacji analitycznych tekstu literackiego,  
• formułowania wniosków interpretacyjnych na podstawie spostrzeżeń anali-

tycznych tekstu literackiego. 
Temat  drugi  
Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego 
Dwanaście stacji. Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza? 

W pisaniu tekstu własnego na temat pierwszy oczekiwano od zdającego wy-
kazania się umiejętnościami: 

• wyjaśnienia pojęcia małej ojczyzny, 
• przedstawienia obrazu małej ojczyzny w utworze literackim, 
• rozpoznania cech języka i stylu,  
• rozpoznania, nazwania i określenia funkcji  w tekście środków artystycznego 

wyrazu, 
• rozpoznania i nazwania nawiązań do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, 
• rozpoznania i nazwania funkcji nawiązań do Pana Tadeusza Adama Mickiewi-

cza, 
• wskazania kontekstów utworu i wykorzystywania ich w interpretacji (pełny 

wniosek), 
• formułowania wniosków interpretacyjnych na podstawie spostrzeżeń anali-

tycznych tekstu literackiego. 

Szczegółowy opis arkuszy egzaminacyjnych znajduje się w ogólnokrajowym 
Komentarzu do zadań z przedmiotów humanistycznych opublikowanym jako osobny 
tom w serii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (Osiągnięcia maturzystów w roku 
2007. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007). Jest on dostępny również na 
stronie internetowej CKE.  

 

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego 

Egzamin pisemny 

Egzamin maturalny z języka polskiego odbył się 4 maja 2007 roku. Na pozio-
mie podstawowym trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut.  

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło 37814 abiturientów  
z województw dolnośląskiego i opolskiego. Na poziomie podstawowym zdawało 
31567, a na poziomie rozszerzonym 6247 osób. 
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Średni wynik procentowy egzaminu z języka polskiego w okręgu dla poziomu pod-
stawowego wynosi 47,2, a dla poziomu rozszerzonego 58,7. 

Poniżej przedstawiono tabele zawierające wyniki egzaminu oraz dane staty-
styczne. W tabeli 1. przedstawiono średnie wynik egzaminu maturalnego z języka 
polskiego w zależności od typu szkół dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

 
Tabela 1. Średni wynik procentowy dla różnych typów szkół w okręgu 
Typ szkoły LO LP LU T TU Razem 
Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym 52,8 41,7 34,1 41,9 35,4 47,2 

Średni wynik procentowy na poziomie rozszerzonym 59,7 46,4 35,3 46,3 50,0 58,7 

Tabela 2 zawiera dane statystyczne (wyniki i liczebności) egzaminu ustnego i 
pisemnego z języka polskiego z uwzględnieniem różnych typów szkół i województw 
dolnośląskiego i opolskiego. 
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Tabela 2. Dane statystyczne z egzaminu ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji 2007 roku (zdający, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego po raz pierwszy) 

Liczba zdających Średni wynik procentowy 
pisemny 

Uzyskali co najmniej 30% pkt 
pisemny Typ szkoły 

podst. rozsz. RAZEM ustny pisemny 
podst. 

% pisemny 
rozsz. 

% pisemny ra-
zem 

% ustny % podst. rozsz. ustny 

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

LO 16266 5799 22065 21828 15760 96,9% 5753 99,2% 21513 97,5% 21495 98,5% 52,8 59,7 73,4 
LP 7165 276 7441 6807 6397 89,3% 261 94,6% 6658 89,5% 6307 92,7% 41,7 46,4 57,0 
LU 714 3 717 626 502 70,3% 3 100,0% 505 70,4% 564 90,1% 34,1 35,3 52,1 
T 7163 168 7331 6847 6331 88,4% 156 92,9% 6487 88,5% 6550 95,7% 41,9 46,3 61,8 

TU 259 1 260 223 198 76,4% 1 100,0% 199 76,5% 198 88,8% 35,4 50,0 49,7 
RAZEM 31567 6247 37814 36331 29188 92,5% 6174 98,8% 35362 93,5% 35114 96,7% 47,2 58,7 67,7 

dolnośląskie 
LO 12440 4391 16831 16625 12037 96,8% 4363 99,4% 16400 97,4% 16337 98,3% 52,7 60,2 71,7 
LP 5336 216 5552 5021 4739 88,8% 207 95,8% 4946 89,1% 4609 91,8% 41,4 46,7 55,3 
LU 470 3 473 405 322 68,5% 3 100,0% 325 68,7% 361 89,1% 34,0 35,3 48,0 
T 4833 135 4968 4564 4259 88,1% 124 91,9% 4383 88,2% 4330 94,9% 41,9 44,8 59,4 

TU 206 1 207 170 155 75,2% 1 100,0% 156 75,4% 152 89,4% 35,2 50,0 49,4 
RAZEM 23285 4746 28031 26785 21512 92,4% 4698 99,0% 26210 93,5% 25789 96,3% 47,3 59,1 66,0 

opolskie 
LO 3826 1408 5234 5203 3723 97,3% 1390 98,7% 5113 97,7% 5158 99,1% 52,9 58,1 78,9 
LP 1829 60 1889 1786 1658 90,7% 54 90,0% 1712 90,6% 1698 95,1% 42,8 45,2 61,8 
LU 244 0 244 221 180 73,8% 0 BRAK 180 73,8% 203 91,9% 34,4 BRAK 59,8 
T 2330 33 2363 2283 2072 88,9% 32 97,0% 2104 89,0% 2220 97,2% 42,1 52,5 66,8 

TU 53 0 53 53 43 81,1% 0 BRAK 43 81,1% 46 86,8% 36,4 BRAK 50,6 
RAZEM 8282 1501 9783 9546 7676 92,7% 1476 98,3% 9152 93,6% 9325 97,7% 47,0 57,5 72,2 



Skala staninowa umożliwia skategoryzowanie i porównanie uzyskanego wyni-
ku egzaminu (wyrażonego w procentach) z wynikami zdających w kraju maturę 
w maju 2007 roku. Po ustaleniu przynależności uzyskanego wyniku do odpowiedniej 
klasy można dowiedzieć się, ilu zdających w kraju ma wynik porównywalny z naszym 
wynikiem, ilu ma wynik niższy, a ilu wyższy. W interpretacji uzyskanego wyniku bę-
dzie pomocna tabela 3. 

Tabela 3. Wyniki województw dolnośląskiego i opolskiego odniesione do krajowej skali staninowej  
Poziom podstawowy 

Procent zdających Nazwa 
klasy 

Wyniki 
punktacyjne 

w % dolno-
śląskie 

opolskie kraj

Komentarz dla zdającego na 
przykładzie kraju (procenty podano w 

przybliżeniu) 

najniższa 0% - 23% 8% 7% 4% 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% 
zdających ma wynik w wyższych klasach 

bardzo ni-
ska 24% - 32% 9% 10% 7% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% 
zdających ma wynik w wyższych klasach, 
4% w niższej 

niska 33% - 40% 18% 19% 12%
12% zdających ma wynik w tej klasie, 77% 
zdających ma wynik w wyższych klasach, 
11% w niższych 

poniżej 
średniej 41% - 47% 18% 17% 17%

17% zdających ma wynik w tej klasie, 60% 
zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 23% w niż-
szych 

średnia 48% - 54% 17% 18% 20%

20% zdających ma wynik w tej klasie, 40% 
zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 40% w niż-
szych 

powyżej 
średniej 55% - 62% 14% 14% 17%

17% zdających ma wynik w tej klasie, 23% 
zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 60% w niż-
szych 

wysoka 63% - 70% 10% 9% 12%

12% zdających ma wynik w tej klasie, 11% 
zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 77% w niż-
szych 

bardzo wy-
soka 71% - 78% 4% 3% 7% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 4% 
zdających 
ma wynik w wyższej klasie, 89% w niższych 

najwyższa 79% - 100% 2% 1% 4% 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w 
niższych 

Poziom rozszerzony 

Procent zdających Nazwa 
klasy 

Wyniki punk-
tacyjne w % dolno-

śląskie 
opolskie kraj

Komentarz dla zdającego na 
przykładzie kraju (procenty podano w 

przybliżeniu) 

najniższa 0% - 34% 7% 9% 4% 4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% 
zdających ma wynik w wyższych klasach 

bardzo ni-
ska 35% - 42% 10% 11% 7% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% 
zdających ma wynik w wyższych klasach, 
4% w niższej 

niska 43% - 48% 12% 13% 12%
12% zdających ma wynik w tej klasie, 
77% zdających ma wynik w wyższych 
klasach, 11% w niższych 
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Poziom rozszerzony 

Procent zdających Nazwa 
klasy 

Wyniki punk-
tacyjne w % dolnośląskie opol-

skie kraj 

Komentarz dla zdającego na przy-
kładzie kraju (procenty podano w 

przybliżeniu) 

poniżej 
średniej 49% - 56% 19% 20% 17%

17% zdających ma wynik w tej klasie, 
60% zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 23% w 
niższych 

średnia 57% - 64% 19% 17% 20%

20% zdających ma wynik w tej klasie, 
40% zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 40% w 
niższych 

powyżej 
średniej 65% - 72% 15% 14% 17%

17% zdających ma wynik w tej klasie, 
23% zdających ma wynik w wyższych 
klasach, 60% w niższych 

wysoka 73% - 80% 11% 9% 12%

12% zdających ma wynik w tej klasie, 
11% zdających 
ma wynik w wyższych klasach, 77% w 
niższych 

bardzo 
wysoka 81% -86% 5% 4% 7% 

7% zdających ma wynik w tej klasie, 
4% zdających ma wynik w wyższej 
klasie, 89% w niższych 

najwyższa 87% - 100% 3% 3% 4% 
4% zdających ma wynik w tej klasie, 
96% w niższych 
 

Zdawalność egzaminu pisemnego z języka polskiego w różnych typach szkół 
w województwie dolnośląskim i opolskim zobrazowano wykresem 1. 
Wykres 1. 

Zdawalność egzaminu pisemnego z języka polskiego w 2007 r.
(zdający po raz pierwszy)
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Graficzna prezentacja wyników w okręgu dla poziomu podstawowego zawiera: 

• Rozkład procentowy wyników dla województwa dolnośląskiego i opolskiego (wy-
kres 2.), 
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• Łatwość wypracowania dla okręgu i województw (wykres 3.),Łatwość zadań za-
mkniętych dla typów szkół (wykres 4.), 

• Łatwość wypracowania dla typów szkół (wykres 5.), 
• Procentowy rozkład wyników za kryterium pierwsze – temat (wykres 6.) 
Wykres 2 

Procentowy rozkład wyników  dla województw 
- język polski poziom podstawowy
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Wykres 3 

Łatwość wypracowania dla okręgu i województw 
- język polski poziom podstawowy
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Wykres 4 

Łatwość zadań zamkniętych dla typów szkół 
- język polski poziom podstawowy
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Wykres 5 

Łatwość wypracowania dla typów szkół 
- język polski poziom podstawowy
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Wykres 6 

Procentowy rozkład punktów za kryteriu I 
(realizacja tematu) - poziom podstawowy
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Graficzna prezentacja wyników w okręgu dla poziomu rozszerzonego zawiera: 

• Rozkład procentowy wyników dla województwa dolnośląskiego i opolskiego (wy-
kres 7.), 

• Łatwość zadań zamkniętych dla typów szkół (wykres 9.), 
• Procentowy rozkład wyników za kryterium pierwsze – temat (wykres 10.). 
• Łatwość wypracowania dla okręgu i województw (wykres 11.). 
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Wykres 7 

Procentowy rozkład wyników  dla okręgu 
- język polski poziom rozszerzony
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Wykres 8 

Łatwość zadań zamkniętych dla okręgu i województw 
- język polski poziom rozszerzony
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Wykres 9 

Łatwość zadań zamkniętych dla typów szkół 
- język polski poziom rozszerzony
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Wykres 10 

Procentowy rozkład punktów za kryteriu I 
(realizacja tematu) - poziom rozszerzony
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Wykres 11 

Łatwość wypracowania dla okręgu i województw 
- język polski poziom rozszerzony
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Interpretacja wyników egzaminu maturalnego  
z języka polskiego w 2007 roku 

Zadania zawarte w arkuszach przygotowanych dla potrzeb egzaminu maturalnego 
z języka polskiego wymagały od zdającego wykazania się umiejętnościami pracy z tekstem. 
To tekst był punktem wyjścia wówczas, gdy badano umiejętność czytania ze zrozumieniem 
oraz analizowanie i interpretowanie tekstu. 

Do bardzo szczegółowego, opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
i okręgowe komisje egzaminacyjne komentarza o stopniu opanowania tych umiejętności 
przez zdających egzamin maturalny z języka polskiego w 2007 roku dołączamy komentarze 
regionalne, to znaczy dolnośląskie i opolskie. 

Komentarze regionalne (dolnośląskie i opolskie) stanowią swoiste uogólnienie obser-
wacji przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz samych egzaminatorów, które 
(w postaci wniosków ze sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych) zostały przekazane do ko-
ordynatora egzaminu języka polskiego w OKE we Wrocławiu. Ich dopełnieniem są również 
uwagi sformułowane na podstawie weryfikowania arkuszy egzaminacyjnych, które z powodu 
niepodjęcia pracy przez weryfikatorów merytorycznych w niektórych zespołach egzaminato-
rów zostały przekazane do OKE i poddane tzw. postweryfikacji. 

Ich uporządkowanie wynika z uznania ich za istotne dla komunikowania nie tylko na 
lekcjach polskiego i w arkuszach egzaminacyjnych. Jest ważne w pozaszkolnych sytuacjach 
komunikacyjnych. W komentarzu wskazujemy na mechanizmy błędów i nieprawidłowości w 
posługiwaniu się przez zdających polszczyzną ( przede wszystkim w zakresie leksyki 
i składni), mechanizmy błędów interpunkcyjnych, nieopanowanie umiejętności analizy tekstu 
literackiego zarówno na poziomie idei, jak i jego organizacji, nadmierne streszczanie lektur 

Niesprawna polszczyzna 
Wadliwe, błędne lub połowicznie rozwiązane przez zdających zadania egzaminacyjne 

z języka polskiego często ujawniły braki, dotyczące tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, 
których opanowanie należało wszakże do standardów wykształcenia absolwenta szkoły po-
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nadgimnazjalnej, i wydaje się niezbędne do złożenia egzaminu nie tylko z języka polskiego. 
Na podstawie analizy i próby stypizowania błędów ujawnionych przez tegorocznych matu-
rzystów można wskazać zakresy edukacji polonistycznej, niezbędne do sprawnego funkcjo-
nowania każdego człowieka w społeczeństwie komunikującego się przy pomocy języka 
w przyszłości.  

Do pomyślnego złożenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów po-
trzebna jest wiedza implikowana przez standardy wymagań egzaminacyjnych – to oczywiste. 
Oczywiste jest także, iż poprawne tworzenie tekstu własnego wymaga wiedzy zinterpretowa-
nej, a więc poddanej krytycznej refleksji w toku nauczania. Bez względu na wybór przedmio-
tu egzaminu sposób pisania (wykazania się wiedzą) wymaga sprawności posługiwania się 
językiem polskim. Jeśli zatem w tekstach własnych pisanych w związku z fragmentem litera-
tury dało się zauważyć tak liczne błędy, rodzi się pytanie, jakim językiem zdający piszą eg-
zaminy z innych przedmiotów, w których sprawność językowa nie jest kryterium zdania lub 
niezdania tego egzaminu (np. geografia, biologia itp.). 

Na podstawie obserwacji rozwiązań zadań maturalnych z języka polskiego w 2007 r. 
wskazać należy trzy główne obszary świadczące o niedostatkach w sprawności posługiwania 
się polszczyzną:  
• ubogi zasób leksykalny,  
• błędna budowa składniowa (wypowiedzeń, całego tekstu lub jego fragmentów),  
• liczne błędy w posługiwaniu się interpunkcją w funkcji składniowej.  

 
A. Błędy leksykalne 

Na podstawie analizy rozwiązanych zadań zauważamy, iż bogate słownictwo zawsze 
sygnalizuje erudycję autora tekstu. I wynika ze znajomości rzeczywistości kulturowej - opisa-
nej w literaturze, zdobytej na podstawie innych tekstów źródłowych lub tej dostępnej w oso-
bistym (pozaszkolnym) obcowaniu (odbiorze). Z kolei ubogie słownictwo zdającego to znak 
niedouczenia czy też zwyczajnego lekceważenia obowiązków szkolnych (nieczytanie lektur, 
korzystanie z internetowych streszczeń itp.).  

Zasób leksykalny pomnaża się (rozwija) miedzy innymi przez czytanie, pisanie, dys-
kutowanie, czyli po prostu stosowanie słów. Niewiedza skutkuje ubogim słownikiem osobi-
stym i nielogicznym stosowaniem nie w pełni rozumianych słów. Oczywiście, złe użycie jed-
nego wyrazu generuje inne typy błędów – głównie frazeologiczne i składniowe, ale też i styli-
styczne, i logiczne i tego dowodzą liczne przykłady wynotowywane z arkuszy. 

I tak błędne, uproszczone stosowanie słowa ukazujemy na przykładzie wyrazu ziarno, 
istotnego dla funkcjonalnej realizacji tematu pierwszego (Jak symbolika ziarna z bajki 
opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując 
przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studen-
tów i ich postawy) z drugiej części arkusza opracowanego dla egzaminu zdawanego na 
poziomie podstawowym. Realizacja tego tematu wymagała posługiwania się wyrazem ziar-
no, ale ze świadomością wyraźnego rozróżnienia jego dosłownego i przenośnego znaczenia. 
Słowo ziarno jest (nie tylko w tekście Mickiewicza) impulsem metafory, łączy się między in-
nymi z ewangelicznymi przypowieściami, palingenezą, czy przenośnym rozumieniem siania 
dla wzrostu, rozwoju.  

Oto przykłady wypowiedzeń z arkuszy zdających egzamin maturalny w 2007 roku, 
które egzemplifikują brak wspomnianych umiejętności posługiwania się komunikatywną pol-
szczyzną. 

• Młodzież żyje nadzieją, że gdy nadejdzie czas, odrodzą się jak te ziarna i będą kwia-
tem polskiej inteligencji (w tym zdaniu obserwujemy także błąd stylu). 

• Na koniec tego fragmentu autor przytacza mit agrarny Góreckiego. To mit związany 
z ziemią, który co roku na wiosnę ponawia wegetację bez względu na wydarzenia hi-
storyczne (autor popełnił ponadto błędy: logiczny, stylistyczny i rzeczowy). 
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• Żegota zaczyna w tym momencie opowiadać bajkę o ziarnie Góreckiego. 
• ...ale to tylko chwilowe uśpienie tego ziarna, ono wyda owoc mocniejszy i trwalszy, bo 

zahartowany przez martyrologię narodu polskiego... 
• Ziarno wbrew zakusom zaborcy zatriumfuje i zmieni kształt historii 

Niewłaściwe stosowanie wyrazu (np.: ziarno) miało w wypracowaniach nie tylko 
wpływ na ocenę języka, ale też na realizację tematu, bowiem jest ono słowem-kluczem dla 
odczytania sensu przytoczonego w zadaniu fragmentu dzieła literackiego. W cytowanym 
poniżej fragmencie wypracowania – ukazującym wiele innych błędów językowych - znajduje 
się próba interpretacji motywu ziarna poza tekstem literackim, wsparta osobistą, wątłą wie-
dzą autora. Nie jest trudno dowieść, że autor wypowiedzi nie zrozumiał kulturowego funkcjo-
nowania motywu ziarna i z pewnością nie znał też Dziadów Adama Mickiewicza: 

• „Myśli Boga oszukać – oszuka sam siebie”- czytając ten cytat do głowy wpadła mi odrazu 
jedna myśl: nauczyciele i uczniowie. Jednak nie chodzi mi tylko o ich poglądy na temat 
niedozwolonych pomocy naukowych, tak zwanych ściąg.  

• Jak wiadomo wszystkim, ściąganie istniało i będzie istnieć. Większość młodzieży uczącej 
się nie lubi szkoły i chodzi tam bo musi. Nie uczą się tylko robią małe ściągi. Dzięki nim 
piszą ładnie sprawdziany i kartkówki. 

• Ziarno jest w tym kontekście ściągą. Bóg dał nam książki, z których powinniśmy się 
uczyć. My jednak słuchamy diabła, który podpowiada, żeby zrobić małą ściągę... Później 
matura.... 

Dla tematu drugiego (Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj 
kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także 
znajomość utworów) słowem-kluczem był wyraz matka. W wypracowaniach często pojawiały 
się nieporadne, infantylne, zbyt potoczne próby definiowania postaci matki, jej roli w życiu każ-
dego człowieka bez odczytywania przedstawionych fragmentów literackich. W realizacjach tego 
tematu napotkano również wiele błędów rzeczowych świadczących o nieznajomości Granicy 
Nałkowskiej. Wiele tych błędów wynika ze zbyt dosłownego, upraszczającego odczytywania 
tekstu literackiego. Oto przykłady takiego błędu: 
• Można wymienić matki takie jak rodzona, matka chrzestna i Matka Boska. 
• Matka jest tylko jedna i zawsze to proza życia. 
• Dobra matka gotuje swoim dzieciom smakołyki, zła myśli o byle czym i byle gdzie. 

W rozwiązaniach zdających (w odpowiedziach na pytania testu czytania ze zrozu-
mieniem oraz we własnych tekstach pisanych w związku z fragmentami literatury stanowią-
cymi integralną część tematu) egzaminatorzy wskazywali mylne rozumienie słów, wpływają-
ce z kolei na omyłki logiczne w konstruowaniu toku przyczynowo-skutkowego. Oto przykład: 

• Matka Elżbiety była tak ciężko chora, że musiała tuszować i pudrować swoje zmarszczki 
i malowała paznokcie na perłowo. 

Niewiedza w tym przypadku dotyczyła znaczenia słów: tuszować, pudrować, malo-
wać. I przykład drugi dotyczący nieznajomości znaczenia słowa wcielone: 
• On nigdy nie podziękował matce za te trudy wcielone w niego. 
• Kolejne przykłady świadczące o braku znajomości realiów:  
• W kamienicy mieszkało mieszczaństwo miejskie. 
• Żona była tylko cichym cieniem u boku męża, gdy mąż wyjechał, cień musiał stać się 

figurą czynną. 

Nieznajomość znaczenia wyrazów dawała się też zauważyć w czytaniu poleceń bez 
zrozumienia, szczególnie w części pierwszej obu arkuszy, czyli w zadaniach do testu czyta-
nia ze zrozumieniem. W odpowiedziach często pojawiały się neologizmy realizujące tak 
zwane domowe innowacje językowe: fura zamiast samochód, net zamiast sieć Internetowa. 
Utrata punktów wynikała wielokrotnie z braku precyzji językowej formułowanych rozwiązań.  
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Wydaje się zatem, iż warto w szkole nasilić ćwiczenia językowe -  aby uczeń nie tylko 
poznawał część wiedzy o literaturze, ale i obserwował dzieła literackie z różnych punktów 
widzenia, a przede wszystkim opisywał na różne sposoby (w różnych formach gatunkowych 
i stylistycznych). Podstawą egzaminacyjnego sukcesu są doświadczenie i trening. Dysponu-
jąc bogatym słownictwem, łatwiej jest wybierać wyrazy dla oddania istoty myśli własnej 
i twórców. 

 
B. Błędy składniowe 

Nieporadność składniową ilustruje fragment wypracowania z poziomu rozszerzonego, 
a więc napisanego przez zdającego, który wysoko ocenia swoje kompetencje językowe (po-
lonistyczne).  

Bohater poematu również jest Opolaninem, ale wyjechał z miasta rodzinnego w ce-
lach edukacyjnych i teraz wrócił. Miejscem akcji jest Polska, Opole, a dokładniej mieszkanie 
babci bohatera w jednej z kamienic. Akcja toczy się w teraźniejszości (wspomniano o kom-
puterach). Poemat jest napisany prozą, stylem wolnym. Autor użył wielu wykrzyknień, pod-
kreśleń dużymi literami, niektórych wyrazów i nagromadzenia czasowników, aby przyśpie-
szyć tempo akcji. Zastosował również wiele epitetów, metafor, personifikację, przerzutnię, 
onomatopeję i powtórzenia. Zauważamy motyw ojczyzny domu. 

We fragmencie wypracowania odnajdujemy wszystkie typy błędów, jednak przede 
wszystkim o wadliwości wypowiedzi świadczy oderwanie wypowiedzeń, brak spójności po-
między poszczególnymi zdaniami. Zdania nie wynikają z siebie, a więc nie dyktowała ich 
zasada łączliwości. Dodać należy, że taka konstrukcja składniowa w cytowanej pracy łączy 
się z brakiem spójności kompozycyjnej całego tekstu. Przytoczone wypracowanie to jakby 
zbiór, wyliczenie luźnych zdań bez wyraźnego zamysłu porządkującego analizę dzieła lite-
rackiego. „Osobność” zdań powoduje też ich nielogiczność (Bohater poematu również jest 
Opolaninem, ale wyjechał z miasta rodzinnego w celach edukacyjnych i teraz wrócił). W wy-
pracowaniu również źle wykorzystano wyrazy (Autor użył... podkreśleń dużymi literami... na-
gromadzenia czasowników). Poza tym zdanie: Zastosował również wiele epitetów, metafor, 
personifikację, przerzutnię, onomatopeję i powtórzenia jest przykładem nic nie znaczącego 
dla analizy fragmentu sformułowania. To tylko wyliczenie nazw (możliwych do zastosowania) 
środków stylistycznych - bez określania ich funkcji w tekście literackim. 

Inne przykłady źle zbudowanych zdań wskazują na obecność w wypracowaniach 
zdających wszystkich klasycznych typów błędów składniowych. I nie są one błędami właści-
wymi dla tekstów tak zwanej pierwszej redakcji, lecz wyraźnymi przykładami nieznajomości 
norm gramatycznych języka polskiego). 

Przytaczamy też zdania dowodzące infantylizacji, wynikającej z niewiedzy autorów 
tych wypowiedzeń: 
• Słyszała jego oddech, jego tryb życia, bo leżała koło niego. 
• Ponieważ była takiej myśli, nie znosiła tej myśli. 
• Nie mogła spać, wolała wpaść w bezsenność. 
• Życie społeczne – kiedy się rozpadnie to jednostki czują się samotne. 
• Była osoba wstydliwa i nie wiedziała od jakiego obowiązku zacząć. 
• Żona Seweryna Baryki zrobiła wszystko, żeby jej syn był wypielęgnowany. 
• Ów kobieta dbała o swój wizerunek. 
• Przedwiośnie – typowa dla naszego kraju pora roku, stała się etapem przejściowym  
• między latem a zimą 

 
C. Błędy interpunkcyjne 

W jednej z ankiet przewodniczący zespołu egzaminatorów zawarł negatywne podsu-
mowanie umiejętności, dotyczących kryterium zapisu, z którym wypada się zgodzić, bo stan 
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ortografii, a szczególnie interpunkcji wymaga ogłoszenia alertu nie tylko na lekcjach języka 
polskiego. Czytamy: 

„Przerażający jest poziom opanowania i stosowania w praktyce (a właściwie braku 
zastosowania) zasad ortografii i interpunkcji. Wydaje mi się, że traktowanie kryterium Zapis 
w praktyce szkolnej jako drugorzędnego wobec realizacji tematu (mimo wszystkich zalet tego 
zabiegu) nie służy procesowi dydaktycznemu. Uczniowie nie przywiązują wagi do poprawno-
ści zapisu, ponieważ wiedzą, że konsekwencją takiego postępowania będzie tylko utrata 
trzech punktów”. 

Niestosowanie lub błędne użycie znaków interpunkcyjnych jest w arkuszach zdają-
cych przykładem niedbałości, braku starania o jakość własnej pracy. Nadmiar błędów inter-
punkcyjnych często dowodzi lekceważenia zasad interpunkcyjnych. 

Wielokropek (oznacza) przerywanie toku myśli. W pracach zdających jest po prostu 
sygnałem niedouczenia. Zdający stosują go chętnie wówczas, gdy nie wiedzą, jak coś na-
zwać, zacytować, określić lub dla tak zwanego pozoru wzbudzenia uczuć, pozornego zacie-
kawiania czytającego, nawet gdy odbiorca nie ma czym się zaciekawić. 

Podobnie z wykrzyknikiem - zamyka wypowiedzi, w których wymawiamy rozkazy. 
w arkuszach zdających występuje głównie w funkcji pseudostylistycznej i pseudokompozy-
cyjnej – wielokrotnie jego użycie w zakończeniu pracy służy wyrażeniu jakiegoś truizmu 
w funkcji tzw. złotej myśli, najczęściej jest banałem wywiedzionym z codziennych sytuacji, 
nie mającym nic wspólnego z myślą zwartą w zadaniu maturalnym. 

Przecinek oddziela części zdania. Zdający egzamin z języka polskiego stosują czę-
sto sztywne reguły, a stosowanie interpunkcji dla potrzeb składni często nakazuje łamanie 
tych nawet najsztywniejszych zasad. W zadaniu: Cezary zaczekał, aż matka wróci, i wtedy 
wyszedł. postawimy przed i przecinek, bo zamyka (wyodrębnia) zdanie podrzędne dopełnie-
niowe. 

Kropka zamyka myśl. Zamyka zdanie. (są inne znaki: średnik, dwukropek, myślnik, 
nawias), ale nasi zdający rzadko te inne znaki stosują. 

Kiedy piszemy o licznych błędach interpunkcyjnych, myślimy o 40, 50, i więcej błę-
dach wynikających z niestosowania zasad przestankowania. A przecież każdy zdający powi-
nien rozumieć, że 

„Celem interpunkcji jest uczynienie tekstu przystępniejszym, łatwiejszym w odbiorze. 
Z tego powodu piszący ma prawo do dość znacznej swobody w przestankowaniu. Należy 
jednak zaznaczyć, iż korzystanie z tego prawa powinno być poprzedzone głębszym namy-
słem, gdyż zarówno nadużycie, jak i niedostatek znaków interpunkcyjnych obniża wartość 
komunikacyjną tekstu. Osoby, które nie mają dużej praktyki w pisaniu, powinny ograniczyć 
się do możliwie ścisłego respektowania zasad interpunkcji. Szczególnie należy unikać zna-
ków prozodycznych, emotywnych i sygnalizujących opuszczenie, gdyż ich zbyt duża liczba 
w tekście wywołuje wrażenie nadmiernej egzaltacji autora i jest w związku z tym rażąca.” 
( zob. więcej w: Wielki Słownik  Ortograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2003) 

 

Streszczanie zamiast czytania literatury 
Na podstawie analizy standardów wymagań egzaminacyjnych należy powiedzieć, że 

absolwent szkoły ponadgimnazjalnej powinien rozróżniać podstawowe wyznaczniki tekstu 
epickiego, lirycznego, dramatycznego. Szerzej o umiejętności rozpoznawania przez zdają-
cego właściwości rodzajowych i gatunkowych w literaturze napiszemy na przykładzie tematu 
dotyczącego prozy. Właśnie temat drugi z arkusza opracowanego dla poziomu podstawowe-
go (Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wza-
jemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów) 
dotyczył dwóch fragmentów prozy. 
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Zakłada się w standardach wymagań egzaminacyjnych, że zdający wie (i rozumie), iż 
epika opowiada lub opisuje świat przedstawiony, działania bohaterów i okoliczności tych 
działań. Epika ma charakter dwupłaszczyznowy, to znaczy, że obejmuje sytuację narracyjną 
i fabułę zawierającą dzieje przedstawionych postaci. Dwupłaszczyznowość realizowana jest 
przez dwoistość językową – obok narracji występują wypowiedzi bohaterów. W każdym tek-
ście prozatorskim należy rozpoznać świat przedstawiony (miejsce, czas, postacie i zdarze-
nia). Jest to umiejętność rudymentarna dla znajomości (= czytania) dzieła literackiego. Dla 
realizacji cytowanego tu tematu niezbędne jest scharakteryzowanie postaci matek, opisanie 
ich stosunku do dzieci, zrozumienie istoty kreacji i roli matki. W rozwiązaniach zdających ten 
temat wyraźnie zamanisfestowała się skłonność do streszczania, a właściwie biernego, nie-
refleksyjnego odtwarzania toku narracji. Taka maniera wielu piszących powodowała liczne 
uproszczenia w czytaniu fragmentów prozy Żeromskiego i Nałkowskiej. 

Jako komentarz do tej obserwacji niech posłużą  spisane dla potrzeb tego raportu 
uwagi Tadeusza Patrzałka [Niby-streszczanie (notatki)], które przytaczamy w całości. 

1. Poloniści sprawdzający wypracowania w „rozwinięciu tematu” często odejmują punk-
ty za streszczanie, gdy skądinąd wiadomo, że maturzyści – i w ogóle uczniowie - nie 
umieją streszczać. Albo więc piszących zawodzi instynkt i zaczynają robić to, czego 
nie potrafią, a co trzeba by uznać za dość irracjonalne; albo sprawdzający biorą za 
streszczenie coś, co streszczeniem nie jest - i to może być bardziej prawdopodobne.  

2. Przypomnijmy zatem pokrótce, że streszczenie jest dość rygorystyczną w wyma-
ganiach formą wypowiedzi, zwięzłym (ogólnym) albo rozwiniętym ( szczegóło-
wym) skrótem innego tekstu, zachowującym jego najważniejsze treści, zrobionym 
dla jakiegoś określonego celu. I że streszczać można albo zdarzenia (akcję), albo 
komentarz (myśli, uczucia, wrażenia), a to pierwsze jest z natury łatwiejsze od 
drugiego. Zrozumiałe, iż streszczający wybierają częściej to, co łatwiejsze, a więc 
gdzie można, streszczają zdarzenia (akcję). 

3. Gdzie tak robią? Właściwie wszędzie, gdy nie radzą sobie z żądaną w temacie formą 
wypowiedzi - w opisie, portrecie (sylwetce), charakterystyce (uczynki zamiast cech 
osobowości - „po uczynkach ich poznacie”), artykule, reportażu, rozprawce (za ar-
gumenty służą zdarzenia). 

4. Kiedy takie „staczanie się ku streszczeniu” zadanej formy wypowiedzi byłoby do-
puszczalne w wypracowaniach maturalnych? Wiadomo, że obecnie maturzyści piszą 
je na dwu poziomach - podstawowym albo rozszerzonym. Najogólniej mówiąc, na 
pierwszym poziomie wymaga się opisania treści dzieła (co w nim jest), na drugim - 
jego formy, poetyki (jak zostało wykonane) i jego znaczenia. Streszczanie jest do-
puszczalne na poziomie podstawowym. 

5. W arkuszach maturalnych (2007) to zróżnicowanie wymagań zostało zamączone 
dwoma różnymi dyspozycjami w tematach: „porównaj kreacje” matek (w „Przedwio-
śniu” i w „Granicy”) - na poziomie podstawowym – i „porównaj sposoby [...] kreacji” 
obrazów prowincji (w „Pani Bovary” i w „Republice marzeń'„) - na poziomie rozsze-
rzonym. Jest oczywiste, że owo „staczanie się ku streszczeniu” zdarzeń, a tym bar-
dziej komentarza, może być dopuszczone i tolerowane przy dyspozycji „porównaj 
kreacje” matek, czyli ich sylwetki lub portrety. Byłyby one wtedy rozpoznawalne 
z jednostkowych postępków czy całych dziejów, stawałoby się wówczas tak, jak on-
giś przepowiadano: po uczynkach je poznacie- Powstanie z tego wprawdzie hybry-
dalna, trudna do stypizowania gatunkowego forma wypowiedzi, ale daje się w niej 
zrealizować intencje tematu ( w tym wypadku - nakreślić sylwetki matek, mieszając 
cechy osobowości z uczynkami). Ten zaś, kto pisząc na rozszerzonym poziomie, 
wdałby się w streszczanie, wyraźnie nie wiedziałby, co czyni. Nie zrozumiałby, że 
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temat wymaga pokazania, jak, czyli w jaki sposób, zostały wykreowane (stworzone 
przez artystów pióra) obrazy prowincji, i jakie mają one znaczenia. Takiego zadania 
streszczenie nie udźwignie. [...] 

6. Zawsze lepiej jest uczyć niż oduczać, zapobiegać błędom, niż je korygować. A kiedy już się 
stało, warto wykorzystywać błędy swoje lub cudze. Spróbujmy tego na cudzych, na przykła-
dzie wypracowania maturalnego porównującego „kreacje matek”; wypracowania jednego 
z lepszych, które uzyskało w ocenie poprawiających 37 punktów (na 50 możliwych), w tym 
20 ( na 25) za rozwinięcie tematu.  

7. Cytat pierwszy: „Jest to kobieta [matka Cezarego], która swego syna kocha bezgra-
nicznie, poświęca dla niego wszystko [...]. Stara się za wszelką cenę zapewnić mu 
jedzenie. Mimo braku sił, jeździ za miasto po ukryte pieniądze, naraża się, by zrobić 
posiłek, sama jednak nic nie je. Poświęciła życie synowi, rezygnując z wszystkiego, 
ojczyzny, dawnej miłości”. Zdania 2. i 3. z cytatu „staczają się ku streszczeniu” zda-
rzeń, szczególnie wyraźnie zdanie 3., z czasownikiem „jeździ”. Miały te zdarzenia 
prawdopodobnie wyrazić te cechy matki, które w kluczu (modelu) odpowiedzi jego 
autorzy wypunktowali jako: „przepełniona miłością macierzyńską”, „opiekuńcza|, „po-
święcająca się”, „przełamująca słabość”. Zamiast takich, bądź tym podobnych słów, 
opisujących wprost, przymiotowo osobowość matki, zostały w cytacie użyte czasow-
niki: „stara się”, „zapewnić”, „jeździ”, „naraża się”, „nie je” - tylko pośrednio wypełniają 
tę funkcję, głównie przez relacjonowanie zdarzeń. Zdania z tymi czasownikami lepiej 
funkcjonowałyby dopiero w przykładach- potem potwierdzających czy ilustrujących 
nazwane wpierw wprost cechy osobowości. A tu czasowniki próbują je wyręczyć, 
zastąpić. 

8. Cytat drugi: „Matka Elżbiety [w „Granicy”] przedkłada własne dobro nad los córki. 
Porzuciła małe dziecko, by móc dalej wieść życie wśród adoratorów”. W nim właśnie 
zdanie drugie z czasownikiem „porzuciła” daje się znośniej tolerować, jako że stresz-
cza przykład dowodzący wypowiedzianej w pierwszym zdaniu cechy osobowości, 
czyli samolubstwą, czy, jak podaje klucz, „skoncentrowania na sobie”. „narcyzyzmu”, 
„dominacji kobiecości nad macierzyństwem”. To w drugim więc cytacie, przy temacie 
o „kreacjach” matek, „osuwanie się ku streszczeniu” daje się bardziej uzasadnić, niż 
w cytacie pierwszym. 

9. Podsumujmy. Maturzyści - i w ogóle uczniowie - pisząc wypracowania, skłaniają 
się ku streszczeniu w różnych formach wypowiedzi, niby ułatwiając sobie życie, 
choćby samego streszczenia, jako formy wypowiedzi dość skomplikowanej, jesz-
cze nie opanowali. Trzeba ich tego oduczać, m.in. na własnych i cudzych błę-
dach. W metodyce naszego przedmiotu nie ma terminu na nazwanie tej hybrydy, 
którą się wtedy wysługują, gdy nie mogą sobie poradzić z formalnymi wymaga-
niami tematów wypracowań. Nazwijmy tę podpórkową hybrydę prowizorycznie 
„niby-streszczeniem”, a czynności ją sprawujące - „niby-streszczaniem”. 
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