
 
 
Opracowała : Urszula Gajewska 
Zespół Szkół w Dorohusku 



ROLA NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ NA EGZAMINIE 

MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 Obok Informatora  o egzaminie maturalnym najistotniejszym 

dokumentem, niezbędnym do odpowiedniego przygotowania uczniów do 
egzaminu maturalnego, jest podstawa programowa. W Informatorze CKE 
nie ma informacji na temat merytorycznej strony egzaminu maturalnego, 
poza tą, że na maturze „(…) sprawdza się, w jakim stopniu zdający spełnia 
wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, będące - w 
myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie - sumą wymagań z 
wszystkich kolejnych etapów. Stąd też poszczególne zadania arkusza 
maturalnego mogą odnosić się do wymagań przypisanych do etapów 
wcześniejszych kształcenia (II, III)”. Należy więc, przygotowując uczniów 
do matury w nowej formule, zawsze mieć pod ręką podstawę programową. 
Nauczyciele poloniści na młodszych etapach edukacji powinni znać treść  
PP IV etapu kształcenia. Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiedzę i 
umiejętności zdobywane nie tylko w szkole ponadgimnazjalnej, lecz także 
w gimnazjum i szkole podstawowej. 

 



CO NOWEGO ZAWIERA ARKUSZ 
MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO? 
 W teście nowej formuły matury znajdą się pytania 

sprawdzające świadomość językową. Do ich 
rozwiązania jest potrzebna wiedza z nauki o języku, w 
tym z gramatyki. Umiejętności te uczeń powinien 
nabyć we wcześniejszych etapach kształcenia 
polonistycznego. Zadania mogą dotyczyć: 

 Synonimów, antonimów, homonimów, normy 
językowej, błędów językowych, definiowania pojęć 
użytych w tekście; 

 Budowy słowotwórczej wyrazów;  

 Fleksji; 

 

 

 



  Składni tekstu - m.in. budowy wypowiedzeń, funkcji 
wyrazów w zdaniu (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, 
przydawki, okolicznika), związków składniowych między 
częściami zdania, budowy zdań złożonych, funkcji zdań 
składowych. 
  Zadania w teście mogą sprawdzać także znajomość lektur 
obowiązkowych zarówno z poziomu szkoły 
ponadgimnazjalnej, jak i gimnazjum. Nauczyciele poloniści w 
gimnazjum powinni więc kłaść szczególny nacisk na 
kształcenie świadomości językowej, urozmaicać zadania z 
gramatyki języka polskiego, wnikliwie sprawdzać znajomość 
treści omawianych lektur. 
 



ZAŁOŻENIA NOWEJ FORMUŁY 
EGZAMINU MATURALNEGO  
Z JĘZYKA POLSKIEGO (CKE) 

 http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-
2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf  

 uczeń w trakcie szkolnej edukacji polonistycznej zdobywa 
określoną wiedzę na temat świata kultury i jego wybranych 
przejawów;  

 wyposażenie młodego człowieka w narzędzia analizy i 
interpretacji różnorodnych tekstów kultury; 

 ukierunkowanie edukacji z języka polskiego na rozwijanie 
rzeczywistych umiejętności związanych z tworzeniem 
tekstu; 

 wsparcie dla samodzielnego stawiania tez i dochodzenia do 
interpretacyjnych wniosków. 
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CO GWARANTUJE SUKCES 
ABITURIENTA NA MATURZE 

Z JĘZYKA POLSKIEGO? 
 Niezbędne na egzaminie maturalnym umiejętności 

powinny być rozwijane stopniowo, na przykład kształcenie 
biegłości w interpretowaniu tekstów to przechodzenie od 
interpretacji sterowanej przez nauczyciela (gimnazjum), 
poprzez interpretacje na podstawie danej wskazówki (w 
pierwszej-w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej), aż 
do interpretacji nieukierunkowanej (w drugiej-trzeciej 
klasie szkoły ponadgimnazjalnej). Gwarancją sukcesu 
maturalnego jest opanowanie  przez ucznia umiejętności 
opisanych w podstawie programowej wszystkich etapów 
kształcenia. 


