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Filozofia
Opis arkusza egzaminu maturalnego

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny z filozofii został przeprowadzany na
podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.1
Arkusz egzaminacyjny z filozofii składał się z dwóch części: testu sprawdzającego
umiejętność analizy krytycznej tekstu filozoficznego i wiedzę oraz zadania rozszerzonej
odpowiedzi, którego celem było napisanie własnego tekstu. Test sprawdzający umiejętność
krytycznej analizy tekstu filozoficznego i wiedzę składał się z 15 zadań, za które
maksymalnie można było otrzymać 25 punktów. Ostatnie zadanie, oznaczone numerem 16,
polegało na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów:
Temat 1.
Bycie prawdziwym jest czymś innym niż bycie uważanym za prawdziw. Nie ma żadnej
sprzeczności w tym, że coś, co wszyscy uważają za fałszywe, jest prawdziwe.
Gottlob Frege
Czy zgadasz się z tezą, że prawdziwość jest czymś innym niż bycie uważanym za
prawdziwe? Rozważ problem, odwołując się do znanych ci stanowisk filozoficznych.
Temat 2.
W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie
Barbara Skarga
Czy dobre życie może być nieszczęśliwe, a złe – szczęśliwe? Rozważ problem, odwołując
się do znanych ci stanowisk filozoficznych.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.493, z późn. zm.).
1
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Dane dotyczące populacji zdających
TABELA 1.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM*

Liczba zdających

325
z liceów ogólnokształcących
z techników
ze szkół na wsi
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszu
standardowym

282
43
6
46
26

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

247

ze szkół publicznych

232

ze szkół niepublicznych

93

kobiety

188

mężczyźni

137

bez dysleksji rozwojowej

247

z dysleksją rozwojową

78

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów.

Z egzaminu zwolniono 37 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Filozoficznej.
TABELA 2.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszach
dostosowanych
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z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

5

słabowidzący

0

niewidomi

0

słabosłyszący

0

niesłyszący

0

z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym
porażeniem dziecięcym

0

Ogółem

5
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Przebieg egzaminu

TABELA 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

Termin egzaminu

9 maja 2022 r.

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego
Liczba szkół

180 minut
155

Liczba zespołów egzaminatorów

-

Liczba egzaminatorów

-

Liczba obserwatorów2 (§ 8 ust. 1)

1

Liczba
unieważnień3

w przypadku:
art. 44zzv
pkt 1

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez zdającego

0

art. 44zzv
pkt 2

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

0

art. 44zzv
pkt 3

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

0

art. 44zzw
ust. 1

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

0

art. 44zzy
ust. 7

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

0

art. 44zzy
ust. 10

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty
odpowiedzi)

0

Liczba wglądów3 (art. 44zzz)

12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).
3 Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.).
2

Strona 7 z 102

8
Egzamin maturalny – filozofia

Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdających
W YKRES 1.

ROZKŁAD WYNIKÓW ZDAJĄCYCH

12,0%

Procent zdających

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
92%
100%

0,0%

Wynik procentowy

TABELA 4.

W YNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*
Odchylenie
Średnia
standardowe
(%)
(%)

Liczba
zdających

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

325

0

100

42

100

45

29

z liceów
ogólnokształcących

282

0

100

46

100

49

29

z techników

43

0

82

10

0

19

19

Zdający

ogółem
w tym:

* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej
zdających.
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Poziom wykonania zadań
TABELA 5.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne 2022

Nr
zad.

Wymaganie ogólne

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].
1.

2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].

Wymaganie szczegółowe

Poziom
wykonania
zadania
(%)

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
1. Klasyczna koncepcja filozofii. Zdający:
1) wyróżnia podstawowe dyscypliny filozoficzne,
które wywodzą się z filozofii klasycznej: ontologię,
epistemologię, logikę, etykę, filozofię polityki
i estetykę;
2) umieszcza formułowane pytania i problemy
filozoficzne w obrębie właściwej dla nich
dyscypliny.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje różne rozwiązania
problemu tożsamości i zmienności bytu,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
wieczne idee Platona […]).
3. Problematyka epistemologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje główne stanowiska
w sporze o źródła poznania i kryteria prawdy,
rekonstruuje wspierające je argumenty (spór
Sokratesa z sofistami o obiektywność
i relatywność prawdy, aprioryzm Platona i teoria
anamnezy […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty;
3. identyfikuje problematykę tekstu
i reprezentowany w nim kierunek filozoficzny.

42

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje różne rozwiązania
problemu tożsamości i zmienności bytu,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
wieczne idee Platona […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty.

64
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3.

4.1.

4.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
II. Tworzenie wypowiedzi.
Zdający […] prawidłowo posługuje
się pojęciami filozoficznymi […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje różne rozwiązania
problemu tożsamości i zmienności bytu,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
wieczne idee Platona […]).
8. Wybrane zagadnienia i kontrowersje
filozoficzne w myśli chrześcijańskiego
średniowiecza. Zdający:
2) prezentuje spór o uniwersalia, rekonstruuje
i porównuje zasadnicze stanowiska w tej
kontrowersji, rekonstruuje wspierające je
argumenty (nominalizm, realizm pojęciowy,
umiarkowany realizm pojęciowy, konceptualizm).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty;
3. identyfikuje problematykę tekstu
i reprezentowany w nim kierunek filozoficzny.

33

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje różne rozwiązania
problemu tożsamości i zmienności bytu,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
wieczne idee Platona […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty;
3. identyfikuje problematykę tekstu
i reprezentowany w nim kierunek filozoficzny.

34

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje różne rozwiązania
problemu tożsamości i zmienności bytu,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
wieczne idee Platona […]).
II. Filozofia nowożytna.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii XVII
i XVIII w. Zdający:
1) […] porównuje wybrane stanowiska
ontologiczne […] (dualizm R. Descartesa, monizm
B. Spinozy, spirytualizm G. Berkeleya);
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty;
3. identyfikuje problematykę tekstu
i reprezentowany w nim kierunek filozoficzny.

22
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5.

6.

7.

8.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne, […]
rozumie argumenty wysuwane
przeciwko poszczególnym tezom
[…].

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
2. Problematyka ontologiczna w filozofii
starożytnej. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje różne rozwiązania
problemu tożsamości i zmienności bytu,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
wieczne idee Platona […]).
7. Wybrane zagadnienia związane z recepcją
myśli antycznej. Zdający:
1) przedstawia związek filozofii św. Augustyna
z platonizmem i neoplatonizmem, prezentując
różnice między nimi wynikające
z chrześcijańskiego charakteru myśli
augustyńskiej (różnica między emanacją
a stworzeniem z niczego, różnica między
anamnezą i iluminacją, kwestia zła i łaski).

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający […] rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].

IV. Umiejętności logiczne. Zdający:
1. w poprawny sposób wykonuje operacje
definiowania, podziału logicznego (klasyfikacji)
oraz typologii.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający […] rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].

IV. Umiejętności logiczne. Zdający:
3. odróżnia przesłanki i wniosek w rozumowaniu
i potrafi wskazać przesłankę, która nie jest
wyrażona wprost;
4. odróżnia rozumowania dedukcyjne od
niededukcyjnych (niezawodne od zawodnych)
[…].

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych […].
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].

III. Filozofia współczesna.
1. Problematyka epistemologiczna i problematyka
z zakresu filozofii nauki w myśli XX w. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje wybrane stanowiska
w dwudziestowiecznej epistemologii, rekonstruuje
wspierające je argumenty ([…] metoda
fenomenologiczna E. Husserla […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty.

33

16

14

28
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9.

10.

11.

12.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście […].

II. Filozofia nowożytna.
1. Problematyka epistemologiczna w filozofii XVII
i XVIII w. Zdający:
2) rekonstruuje […] epistemologiczne stanowiska
empirystów, rekonstruuje wspierające je
argumenty (J. Locke’a koncepcja tabula rasa […]).
III. Filozofia współczesna.
1. Problematyka epistemologiczna i problematyka
z zakresu filozofii nauki w myśli XX w. Zdający:
1) rekonstruuje […] wybrane stanowiska
w dwudziestowiecznej epistemologii, rekonstruuje
wspierające je argumenty ([…] metoda
fenomenologiczna E. Husserla […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty;
5. zestawia poglądy autora z innymi według
kryterium kontynuacji, modyfikacji lub
przeciwstawienia.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji [...].
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne.
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź; […]
w analizie tekstu prawidłowo
posługuje się pojęciami
filozoficznymi.

III. Filozofia współczesna.
1. Problematyka epistemologiczna i problematyka
z zakresu filozofii nauki w myśli XX w. Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje wybrane stanowiska
w dwudziestowiecznej epistemologii, rekonstruuje
wspierające je argumenty ([…] metoda
fenomenologiczna E. Husserla […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty.

II. Tworzenie wypowiedzi.
Zdający […] prawidłowo posługuje
się pojęciami filozoficznymi.
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź […].

V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź […].

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
4. Problematyka etyczna w filozofii starożytnej.
Zdający:
2) rekonstruuje […] klasyczne stanowiska etyczne,
rekonstruuje wspierające je argumenty ([…]
hedonizm Epikura […]).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty.
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13.

14.

15.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].
III. Analiza i interpretacja tekstów
filozoficznych. […]
Zdający rekonstruuje problemy
(pytania) zawarte w tekście
filozoficznym lub takie, na które
tekst stanowi odpowiedź;
rekonstruuje tezy i argumenty
zawarte w tekście; w analizie tekstu
prawidłowo posługuje się pojęciami
filozoficznymi […].

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
4. Problematyka etyczna w filozofii starożytnej.
Zdający:
2) rekonstruuje i porównuje klasyczne stanowiska
etyczne, rekonstruuje wspierające je argumenty
([…] hedonizm Epikura, etyka stoicka).
V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji
tekstów filozoficznych. Zdający:
1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy
i argumenty.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy […] filozoficzne […].

II. Filozofia nowożytna.
4. Problematyka etyczna w filozofii nowożytnej.
Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje koncepcje moralnej
oceny czynów […] (etyka D. Hume’a, kantowska
etyka obowiązku, utylitaryzm J.S. Milla).

42

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich
informacji.
Zdający rozpoznaje i rozumie
problemy (pytania) filozoficzne, […]
prawidłowo rekonstruuje poznane
argumenty.

I. Filozofia starożytna i średniowieczna.
4. Problematyka etyczna w filozofii starożytnej.
Zdający:
2) rekonstruuje i porównuje klasyczne stanowiska
etyczne, rekonstruuje wspierające je argumenty
([…] hedonizm Epikura […]).
II. Filozofia nowożytna.
4. Problematyka etyczna w filozofii nowożytnej.
Zdający:
1) rekonstruuje i porównuje koncepcje moralnej
oceny czynów, rekonstruuje wspierające je
argumenty ([…] kantowska etyka obowiązku […]).

59

II. Tworzenie wypowiedzi.
Zdający formułuje podstawowe pytania (problemy) oraz tezy filozoficzne, prawidłowo
rekonstruuje poznane argumenty; porównuje różne rozwiązania tego samego problemu;
jasno prezentuje własne stanowisko w dyskusji, popiera je rzetelną argumentacją oraz
przykładami; prawidłowo posługuje się pojęciami filozoficznymi, stosuje argumentację
filozoficzną do rozpatrywania problemów życia codziennego i społecznego.
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W YKRES 2.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH

poziom opanowania (%)

60

53

50
40

36

33

30
20
10
0

I

II

III

obszar wymagań ogólnych

Komentarz
Analiza jakościowa zadań
Średni wynik tegorocznego egzaminu maturalnego z filozofii wyniósł w województwie
mazowieckim 45% i był lepszy o 8 punktów procentowych od wyniku zeszłorocznego.
Maturzyści najlepiej poradzili sobie z zadaniami z zakresu II obszaru wymagań ogólnych
(Tworzenie wypowiedzi), dla którego poziom wykonania zadań wyniósł 53%. Najniższe
wyniki zdający uzyskali za zadania z zakresu I obszaru wymagań ogólnych (Odbiór
wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji), dla którego poziom wykonania
zadań wyniósł 33%.
Wśród szesnastu zdań zamieszonych w pierwszej części arkusza znalazły się trzy zadania
zamknięte (zadania 8., 11. i 14.) oraz trzynaście zadań otwartych. Trzy zadania (2., 11. i 15.)
okazały się dla zdających umiarkowanie trudne, dziewięć zadań było dla zdających trudne,
a cztery bardzo trudne (zdania 4.2., 6., 7. i 10.)
Stopień opanowania wiedzy i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych
zadaniach
Zadania od 1. do 5. odnosiły się bezpośrednio lub pośrednio do zamieszonego w arkuszu
maturalnym fragmentu platońskiego dialogu Fedon. Zadanie 1. było zadaniem zamkniętym
i należało do zadań trudnych (poziom wykonania – 42%). Zadanie sprawdzało umiejętność
rozumienia tekstu oraz wymagało od zdających odróżnienia problematyki metafizycznej
(ontologicznej) od epistemologicznej. Rozwiązanie polegało na sformułowaniu przez
zdających dwóch tez na temat duszy, zawartych w tekście źródłowym (jednej ontologicznej
i jednej epistemologicznej). Zdający mogli rozwiązać to zadanie poprawnie, przywołując

Strona 14 z 102

15
Sprawozdanie za rok 2022

w odpowiedzi stosowne sformułowania z tekstu źródłowego lub umiejętnie parafrazując
wybrane z nich. Poniżej zaprezentowano jedną z niepoprawnych odpowiedzi, w której
zdający umieścił dodatkową, fałszywą informację na temat platońskiego rozumienia duszy
(że dusza jest ideą), co spowodowało, że jego odpowiedź została oceniona na 0 pkt
(przykład 1.).
Przykład 1.

Zadanie 2. było zadaniem otwartym i należało do zadań umiarkowanie trudnych (poziom
wykonania – 64%). Sprawdzało ono umiejętność rozumienia tekstu i wyszukiwania w nim
stosownych informacji. Rozwiązanie tego zadania polegało na wskazaniu dwóch
występujących w tekście źródłowym podobieństw między ideami i duszami.
Zadanie 3. było zadaniem otwartym i należało do zadań trudnych (poziom wykonania –
33%). Zadanie to sprawdzało umiejętność rozumienia tekstu filozoficznego, wyszukiwania
w nim stosownych informacji oraz wykorzystania wiedzy na temat filozoficznego sporu
o uniwersalia. Za poprawne rozwiązanie tego zadania, zdający mógł uzyskać dwa punkty –
pierwszy z nich za trafną charakterystykę relacji między „pięknem samym” (ideą piękna)
a „rzeczami pięknymi, takimi jak ludzie […]”, natomiast drugi za podanie nazwy stanowiska
Platona w sporze o uniwersalia oraz za porównanie jego stanowisko ze stanowiskiem
Arystotelesa. Rozwiązując pierwszą część zadania, zdający mógł bazować jedynie na
rozumieniu tekstu źródłowego, ale mógł też wspomóc się wiedzą o poglądach
metafizycznych Platona albo wiedzą na temat sporu o uniwersalia (w ramach którego Platon
reprezentuje stanowisko skrajnie realistyczne). Wśród rozwiązań tego zadania przeważały
takie, w których zdający w miarę dobrze radzili sobie z jednym z opisanych elementów
zadania (przykład 2.).
Przykład 2.
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Zdający za to rozwiązanie otrzymał jeden punkt, ponieważ przedstawiona charakterystyka
relacji między ideą piękna a pięknymi rzeczami jest zadowalająca. Jednak ze względu na
podanie nietrafnej nazwy („idealizm pojęciowy”) platońskiego stanowiska w sporze
o uniwersalia, zdający nie otrzymał drugiego z możliwych do uzyskania w tym zadaniu
punktów. Poniżej przestawiono jedną z poprawnych realizacji tego zadania (przykład 3.).
Przykład 3.

Rozwiązanie zadań 4.1. i 4.2. wymagało od zdających rozumienia tekstu źródłowego oraz
posłużenia się wiedzą z zakresu historii filozofii (na temat poglądów dotyczących problemu
psychofizycznego). Zadanie 4.1. było dla zdających trudne (poziom wykonania – 34%). Jego
rozwiązanie polegało na identyfikacji stanowiska dotyczącego relacji duszy do ciała (podaniu
właściwej jego nazwy oraz wyjaśnieniu), które w tekście źródłowym reprezentował Sokrates.
Zadanie 4.2. sprawdzało wiedzę zdających dotyczącą znajomości poglądów filozoficznych
dotyczących problemu psychofizycznego (nazwy stanowisk i ich przedstawiciele). Zadanie to
okazało się dla zdających również trudne (poziom wykonania – 22%), co świadczy o braku
wiedzy zdających z zakresu historii filozofii i powierzchownym przygotowaniu zdających do
egzaminu maturalnego z filozofii w aspekcie historyczno-filozoficznym. Problem
psychofizyczny jest jednym z podstawowych problemów antropologicznych, a samo to
zagadnienie było już przedmiotem kilku zadań maturalnych z filozofii w latach poprzednich.
Zadanie 5. było zadaniem otwartym i okazało się dla zdających trudne (poziom wykonania –
33%). Zadnie to sprawdzało umiejętność analizy porównawczej w obszarze wiedzy
dotyczącej wybranych poglądów metafizycznych Platona i św. Augustyna. Zdający mogli
uzyskać po jednym punkcie za wyjaśnienie tego, w jaki sposób św. Augustyn zmodyfikował
dwa poglądy Platona: pierwszy – dotyczący koncepcji idei (teoria idei) oraz drugi – dotyczący
genezy świata materialnego. Poniżej przedstawiono jedno z rozwiązań tego zadania, którego
krótka analiza pozwala naświetlić dwie istotne kwestie natury dydaktycznej (przykład 4.).
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Przykład 4.

Udzielając odpowiedzi na pierwszą część pytania, zdający nie zidentyfikował autora dwóch
podanych przez siebie tez i nie odniósł się wprost do poglądów Platona – których
augustyńskie modyfikacje starał się przedstawić w swojej odpowiedzi. Spowodowało to, że
odpowiedź stała się niejasna. O ile można zaakceptować pierwszą część odpowiedzi
zdającego („idee pochodzą od boga”) – zakładając życzliwie, że tezę tę przypisuje św.
Augustynowi – to nie można zaakceptować drugiej z nich („ich źródłem jest iluminacja”),
ponieważ cała wypowiedź zdaje się sugerować, że idee zdają się pojawiać w Bogu za
sprawą iluminacji (odpowiedź zdającego dopuszcza taką interpretację). Dodatkowy
mankament tej części odpowiedzi zdającego polega na tym, iż nie odnosi się on wprost do
poglądów Platona, w związku z czym trudno uznać, że wyjaśnia zadowalająco, na czym
polega dokonana przez św. Augustyna modyfikacja platońskiej teorii idei. Brak przypisania
zawartych w rozwiązaniu tez konkretnym filozofom, dopuszcza także takie odczytanie
odpowiedzi zdającego, w ramach którego druga z tez może być przypisana Platonowi
(według św. Augustyna „idee pochodzą od Boga, a według Platona „ich źródłem jest
iluminacja”). Odnosząc się do drugiego z zagadnień występujących w omawianym zadaniu,
zdający trafnie wskazuje na to, iż św. Augustyn wprowadza nowe rozwiązanie zagadnienia
początku świata („powstawanie świata z niczego”), ale fałszywie przypisuje Platonowi
emanacjonizm. Warto zaznaczyć, że w tej części swojej odpowiedzi zdający nie popełnia
zauważonego wcześniej błędu i jednoznacznie przypisuje określony pogląd św. Augustynowi
oraz inny Platonowi – emanacjonizm. Ze względu na brak jasności w pierwszej część
odpowiedzi oraz błędy merytoryczne zawarte w odpowiedzi, nie przyznano żadnego punku
za zaprezentowane rozwiązanie.
Zadania 6. i 7. były zadaniami otwartymi z logiki i okazały się zadaniami bardzo trudnymi
(poziom wykonania – 16% i 14%). Rozwiązanie zadania 6. wymagało rozstrzygnięcia, czy
w przypadku podanego w zadaniu zdania: Z punktu widzenia filozofii Platona wszystkie byty
dzielą się na wieczne idee i nietrwałe ciała, można mówić o formalnie poprawnym podziale
(logicznym). Aby uzyskać za rozwiązanie tego zadania punkt, zdający miał udzielić właściwej
odpowiedzi oraz ją uzasadnić. Zadanie to sprawdzało rozumienie pojęcia podziału
logicznego oraz umiejętność posłużenia się wiedzą na temat podziału logicznego (do
rozstrzygania, czy dany podział jest podziałem logicznym). Warto podkreślić, że poprawne
rozwiązanie tego zadania nie wymagało podania definicji podziału logicznego, ani też nie
wymagało wskazania konkretnych warunków, których nie spełnia zilustrowany przytoczonym
zdaniem podział. Jego rozwiązanie wymagało jedynie rozumienia tego, czym jest podział
logiczny, a w uzasadnieniu można było odwołać się do treści zdania (podanego w zadaniu)
i wiedzy na temat poglądów ontologicznych Platona. Taki wariant rozwiązania tego zadania
prezentuje przykład 5.
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Przykład 5.

Zadanie 7. było dla zdających najtrudniejszym zadaniem w tegorocznym arkuszu (poziom
wykonania – 14%). Jego rozwiązanie wymagało właściwego uzupełnienia rozumowania
brakującej przesłanki rozumowania w taki sposób, aby miało to ono postać dedukcyjną.
Przesłanka 1.: Jeśli idee są wieczne, to nieprawda, że dusze są śmiertelne.
Przesłanka 2.: ........................................................................................................................
Wniosek: Nieprawda, że dusze są wieczne.
Zadanie to sprawdzało, czy zdający rozumie pojęcie dedukcji oraz czy potrafi posłużyć się
wiedzą z zakresu logiki do oceny rozumowania w aspekcie jego formalnej poprawności.
Prawdopodobnie zadanie to sprawiło zdającym tak dużą trudność między innymi z tego
powodu, że podany w zadaniu układ zdań (przesłanka pierwsza oraz wniosek z negacją)
mogły sugerować zdającym, że znajdują się w nim jedynie dwa zdania, na bazie których
można uzupełnić argument o brakującą przesłankę według prostego i wymienionego
w podstawie programowej schematu logicznego modus tollendo tollens. Uważniejsza analiza
zarysowanego w zadaniu rozumowania pozwalała dostrzec, że znajdują się w nim trzy różne
zdania proste, które w ramach klasycznego rachunku zdań można wyrazić symbolicznie za
pomocą zmiennych i stałych logicznych: p, ~q, ~r .
Rozwiązanie tego zadania było względnie łatwe, o ile zdający wiedzieli, że w każdym
zadaniu podobnego typu, wystarczy w miejsce brakującej przesłanki wpisać zdanie będące
wnioskiem. Wprawdzie rozumowanie takie jest koliste, ale jest również dedukcyjne –
wniosek wynika w nim z przesłanek. Poprawne rozwiązanie tego zadania uzyskuje się
również wtedy, gdy brakująca przesłanka będzie koniunkcją wniosku i dowolnego innego
zdania prostego. Takie rozwiązanie prezentuje przykład 6.
Przykład 6.
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Inny sposób rozwiązania tego zadania wymagał zastosowania nieco poszerzonej wiedzy na
temat rozumowań dedukcyjnych, mianowicie wiedzy, iż rozumowania tego typu można
przedstawić w postaci implikacji, której przesłanki łączy się za pomocą spójnika koniunkcji.
Jeżeli koniunkcja przesłanek tworząca poprzednik implikacji oraz jej następnik (wniosek,
czyli w przypadku zadania 7. zdanie: Nieprawda, że dusze są wieczne [~r ], utworzą zdanie
złożone, które będzie tautologią logiczną, to tym samym takie rozumowanie będzie
dedukcyjne. Mając powyższe na uwadze, analizowanie zadanie można przestawić
symbolicznie (w języku klasycznego rachunku zdań) następująco:
[p ˄ ~q) ˄ (…)] → ~r
Zdający – korzystając z metody zero-jedynkowej – może sprawdzić, czy uzyskane zdanie
złożone (po uzupełnieniu o brakującą przesłankę) jest tautologią logiczną.
Poniżej – za pomocą metody zero-jedynkowej – rozstrzygnięto, że podane wcześniej
rozwiązanie jednego ze zdających (P2: dusze nie są wieczne i idee nie są wieczne) jest
dedukcyjne (otrzymane zdanie złożone jest tautologią logiczną; inaczej: jest prawdą
logiczną, ponieważ w każdej z ośmiu interpretacji tego zdania jest ono prawdziwe (implikacja
główna jest przy każdym możliwym podstawieniu prawdziwa).
[( p
1
0
1
1
0
0
0
1

→ ~q) ˄ (~r ˄ ~p )] → ~ r
0 01 0 01 0 01 1 01
1 10 1 10 1 10 1 10
0 01 0 10 0 01 1 10
1 10 0 01 0 01 1 01
1 01 0 01 0 10 1 01
1 10 0 01 0 10 1 01
1 01 1 10 1 10 1 10
1 10 0 10 0 01 1 10

Zadanie to – choć podchwytliwe i względnie trudne – jest cenne z racji dydaktycznych,
ponieważ pozwala uświadomić sobie, że bez wiedzy i umiejętności z zakresu logiki (tu:
pojęcia dedukcji, wynikania logicznego, tautologii logicznej, metody zero-jedynkowej), jest
mało prawdopodobne, aby w nieco bardziej złożonych rozumowaniach można było trafnie
rozstrzygać, czy określone zdanie (w omawianym zadaniu wniosek: nieprawda, że dusze są
wieczne) wynika logicznie z innego zdania (innych zdań). Przeanalizowanie tego zadania
ukazuje, że nie jest prawdziwe dosyć rozpowszechnione przekonanie, iż bez wiedzy stricte
logicznej można względnie łatwo wyprowadzać poprawne logicznie wnioski. Istotą
logicznego myślenia jest umiejętność poprawnego wnioskowania oraz rozstrzygania, czy
określone zdanie wynika logicznie z innego zdania (innych zdań). Intuicje logiczne – bez
odpowiedniej wiedzy i treningu formalno-logicznego – w wielu przypadkach okazują się
zawodne, co potwierdziły rozwiązania zdających. Około 95% intuicyjnie sformułowanych
przez zdających przesłanek utworzyło rozumowania, które nie były dedukcyjne (w których
wniosek nie wynikał logicznie z przesłanek). Warto podkreślić, że jedynie około 15%
zdających nie podjęło się rozwiązania tego zadania (spośród 12 zadań otwartych tylko
w dwóch przypadkach zdający rzadziej nie podejmowali się rozwiązywania zadań), co
można interpretować – zgodnie z wyrażoną tutaj sugestią – iż najpewniej znacząca część
zdających zdawała się żywić przekonanie, iż przedstawione przez nich intuicyjne
rozwiązania okażą się trafne (raczej nie można przypisać zasadnie takiego przekonania
zdającym w przypadku pięciu innych zadań otwartych, w których liczba opuszczeń
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przekraczała 30%). To „intuicyjne” podejście do rozwiązywania zadania 7. ilustruje przykład
7.
Przykład 7.

Powyższe rozwiązanie jest błędne – koniunkcja pierwszej przesłanki i drugiej (uzupełnionej
przez zdającego implikacją utworzoną z przekształcenia przesłanki pierwszej) – nie tworzy
wraz z wnioskiem zdania, które jest tautologią logiczną, co wykazuje poniższe
sprawdzenie (w dwóch przypadkach implikacja główna jest fałszywa):
[ (p
1
0
1
1
0
0
0
1

→ ~q)
0 01
1 10
0 01
1 10
1 01
1 10
1 01
1 10

˄
0
0
0
1
1
0
1
1

(~p →
01 1
10 0
01 1
01 1
10 1
10 0
10 1
01 1

q )] → ~r
1 1 01
0 1 10
1 1 10
0 0 01
1 0 01
0 1 01
1 1 10
0 1 10

Na zakończenie analizy tego zadania należy jeszcze dodać, że dla tego zadania istnieje
bardzo wiele poprawnych rozwiązań (można utworzyć bardzo wiele tautologii logicznych
w ramach rozumowania przedstawionego w omawianym zadaniu).
Zadanie 8. było zadaniem zamkniętym, za które można było uzyskać dwa punkty
(w zależności od liczby trafnie zaznaczonych odpowiedzi). Zadanie to okazało się dla
zdających trudne (poziom wykonania – 28%). Poprawne rozwiązanie tego zadania
wymagało wiedzy na temat pojęcia „źródłowej naoczności” – jednego z kluczowych pojęć
fenomenologii Edmunda Husserla. Zdający miał zaznaczyć, które z podanych w tabeli
terminów oznaczało husserlowską „źródłowo prezentującą naoczność”. Niski poziom
wykonania tego zadania świadczy o braku wiedzy (lub niewłaściwego rozumienia pojęcia
naoczności) na temat poglądów filozoficznych twórcy fenomenologii.
Zadanie 9. było zadaniem otwartym, a jego rozwiązanie wymagało wiedzy dotyczącej
programu filozoficznego Edmunda Husserla i empiryzmu Johna Locke’a: zdający mieli
wskazać jedno podobieństwo i jedną różnicę między programami filozoficznymi tych dwóch
autorów. Zadanie to okazało się dla zdających trudne (poziom wykonania – 28%), co
wskazuje na niedostatki w wiedzy historyczno-filozoficznej (ok. 40% zdających nie podjęło
się rozwiązania tego zadania). Na ogół zdający lepiej radzili sobie ze wskazaniem
podobieństw między programami filozoficznymi Edmunda Husserla i Johna Locke’a, co było
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zapewne następstwem nieco bardziej rozpowszechnionej wiedzy o tym, iż obydwaj ci
filozofowie byli empirystami, co ilustruje poniższe przykład 8.
Przykład 8.

Zdający za to rozwiązanie otrzymał 1 punkt, ponieważ wskazał na podobieństwo pomiędzy
programem filozoficznym Edmunda Husserla a empiryzmem Johna Locke’a. Za podanie
różnicy nie przyznano punktu, ponieważ cała wypowiedź zdającego nie jest jasna –
zdecydowanie trudno się zgodzić z ostatnią częścią konkluzji, iż poznanie na gruncie
fenomenologii Husserla jest formowane przez podmiot. Ponadto nie jest też jasne, jak
zdający rozumie owo „formowanie”.
Niski wynik (poziom wykonania – 25%) miało również zadanie 10. Aby uzyskać jeden punkt,
należało scharakteryzować jeden, dowolny element metody fenomenologicznej. Relatywnie
nieliczne poprawne rozwiązania tego zadania oraz liczba opuszczeń (ok. 50% zdających w
ogóle nie podjęło się rozwiązania tego zadania) świadczą o braku wiedzy zdających na
temat metody fenomenologicznej – podstawowego zagadnienia z zakresu fenomenologii.
Zadania od 11. do 15. dotyczyły bądź tekstu źródłowego, bądź odnosiły się do kluczowego
pojęcia z tekstu źródłowego – pojęcia hedonizmu.
Zadanie 11. było zadaniem zamkniętym i okazało się umiarkowanie trudne (było to najlepiej
rozwiązane zadanie w tegorocznym arkuszu – jego poziom wykonania wyniósł 66%).
Poprawne rozwiązanie tego zadania wymagało rozumienia tekstu źródłowego (fragment
monografii O szczęściu Władysława Tatarkiewicza) – w szczególności znajdujących się
w nim pojęć, tez i wnioskowań.
Zadanie12. było zadaniem otwartym i okazało się – co należy uznać raczej za zaskakujące –
zadaniem trudnym (poziom wykonania – 29%). Rozwiązanie tego zadania polegało na
objaśnieniu różnicy między hedonizmem etycznym oraz psychologicznym. Należy
podkreślić, że sformułowanie polecenia zawierało definicję hedonizmu psychologicznego,
a tekst źródłowy dotyczył różnicy między hedonizmem etycznym a psychologicznym.
Poniżej znajduje się przykładowe, nieoprawne rozwiązanie tego zadania (przykład 9.).
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Przykład 9.

Przywołane powyżej rozwiązanie ilustruje fakt, iż zdający na ogół nie potrafili wydobyć
z tekstu źródłowego różnicy między tymi dwoma typami hedonizmu. Nie potrafili również
efektywnie przywołać (z pamięci lub wydobyć z tekstu) tezy hedonizmu, aby wskazać
i wyjaśnić różnicę między hedonizmem psychologicznym a etycznym. Świadczy to o dalece
niezadowalającym przygotowaniu zdających do egzaminu maturalnego w aspekcie
opanowania kluczowych pojęć i tez z zakresu głównych dziedzin filozofii – w tym przypadku
z zakresu etyki. Na kanwie tego zadania warto zwrócić uwagę, iż efektywna analiza tekstu
filozoficznego (tu: w aspekcie semiotycznym) wymaga opanowanie kluczowych pojęć
z zakresu filozofii oraz ćwiczenia umiejętności ich objaśniania. Na brak opanowania
umiejętności objaśniania pojęć filozoficznych wskazuje zaprezentowana w powyższym
rozwiązaniu próba – nieporadna nawet na poziomie językowym – objaśnienia hedonizmu
etycznego.
Zadanie 13. było zadaniem otwartym i okazało się zadaniem trudnym – poziom wykonania
wyniósł 34%. Zadanie to sprawdzało dosyć podstawową wiedzę historyczno-etyczną oraz
umiejętność uzasadniania i argumentowania z wykorzystaniem wiedzy historyczno-etycznej.
Rozwiązanie zadania polegało na wskazaniu filozofa – spośród czterech podanych – który
nie akceptował tezy hedonizmu etycznego. Zadaniem zdającego było uzasadnienie
dokonanego wyboru oraz podanie jednego argumentu antyhedonistycznego, powiązanego
z myślą wybranego filozofa. Zdający na ogół trafnie identyfikowali antyhedonistów (Epiktet,
św. Tomasz z Akwinu). Za rozwiązanie tego zadania uzyskiwali jeden punkt wówczas, gdy
zadowalająco uzasadnili dokonany przez siebie wybór, a drugi za sformułowanie argumentu
przeciw tezie hedonistycznej. Argument ten musiał jednak być powiązany z myślą
filozoficzno-moralną danego autora. Na ogół zdający słabiej radzili sobie z drugą częścią
tego zadania (przykład 10.).
Przykład 10.
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Za powyższe rozwiązanie zdający otrzymał 1 punkt, ponieważ trafnie wskazał na św.
Tomasza z Akwinu jako antyhedonistę oraz podał akceptowalne, choć nie w pełni
zadowalające i językowo niezręczne uzasadnienie dokonanego wyboru. Drugą część
odpowiedzi zdającego należy uznać za niezadowalającą, ponieważ trudno dostrzec
w prezentowanym rozwiązaniu zadania związki logiczne między poszczególnymi zdaniami
tworzącymi – w zamierzeniu zdającego – argument. Nie ma także wyraźnego nawiązania do
tezy hedonizmu etycznego, którą miałby podważać „argument” zdającego.
Zadanie 14. było zadaniem zamkniętym i było zadaniem trudnym (poziom wykonania –
42%). Rozwiązanie zadania polegało na zaznaczeniu czy John Stuart Mill był zwolennikiem
hedonizmu etycznego. W następnym kroku należało rozstrzygnąć czy stanowisko to było
bronione przez Sokratesa i Platona, czy było odmianą intuicjonizmu Henri Bergsona, czy też
było krytykowane przez Immanuela Kanta. Tak relatywnie niski wynik uzyskany przez
zdających świadczy o braku elementarnej wiedzy wielu z nich z zakresu historii myśli
etycznej, ponieważ zarówno teza hedonizmu etycznego, jak też wymienieni autorzy,
mieszczą się w absolutnym kanonie wiedzy historyczno-etycznej.
Zadanie 15. było zadaniem otwartym i okazało się dla zdających umiarkowanie trudne
(poziom wykonania – 59%). Zadanie to sprawdzało elementarną wiedzę historyczno-etyczną
dotyczącą tezy hedonizmu etycznego i głównych poglądów Immanuela Kanta oraz
umiejętność posłużenia się tą wiedzą do formułowania oceny moralnej dotyczącej
przedstawionego w zadaniu przypadku. Warto zaznaczyć, że sformułowane polecenie nie
wymaga od zdających podania uzasadnienia swojej odpowiedzi, a jedynie sformułowania
adekwatnej oceny moralnej. Większość zdających podawała uzasadnienie swojej oceny, co
z jednej strony świadczy pozytywnie o – zapewne wyuczonej – potrzebie uzasadniania
dokonywanych przez siebie ocen moralnych, z drugiej jednak strony świadczyć może
o braku uważności zdających, jeśli chodzi o lekturę i rozumienie polecenia. W niektórych
przypadkach zdający nie uzyskiwali punktu z tego powodu, że przedstawione przez nich
uzasadnienia – nie wymagane w tym poleceniu – zawierały istotne błędy merytoryczne, co
pociągało za sobą określone konsekwencje. Warto podkreślić, że błędy te musiały być
istotne. Poniżej zaprezentowano dosyć typowe rozwiązanie tego zadania, za które zdający
otrzymał dwa punkty (przykład 11.).

Warto zaznaczyć, że uzasadnienie oceny dokonanej z punktu widzenia hedonizmu
etycznego jest niezadowalające, gdyż brakuje w nim podania poprawnej tezy hedonizmu
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etycznego lub bezpośredniego nawiązania do niej. Z tej jednak racji, że cała wypowiedź nie
zawiera sprzeczności, a ocena jest trafna, zdający otrzymał jeden punkt. Zdający otrzymał
także punkt za drugą część swojej odpowiedzi (ocena z punktu widzenia etyki Immanuela
Kanta), ponieważ sformułował jasną i trafną ocenę moralną podanego w zadaniu przypadku.
Mimo braku w pełni zadowalającej precyzji, akceptowalne jest także uzasadnienie oceny
dokonanej przez zdającego.
Wypracowanie
W części II arkusza egzaminacyjnego (zadanie 16.) należało napisać wypracowanie na
jeden z dwóch podanych tematów. Zadanie to było zadaniem otwartym rozszerzonej
odpowiedzi i sprawdzało umiejętność tworzenia własnego tekstu o charakterze
argumentacyjnym (eseju filozoficznego). Za tę część arkusza egzaminacyjnego zdający mógł
uzyskać 25 punktów. Wypracowanie oceniane jest według czterech głównych kryteriów:
I. Sformułowanie stanowiska (3 pkt), II. Uzasadnienie stanowiska (18 pkt), III. Kompozycja
pracy (2 pkt) i IV. Poprawność językowa (2 pkt).
Uśredniony wynik poziomu wykonania zadania 16. wyniósł nieco ponad 57% – o 12 punktów
procentowych więcej od wyniku uzyskanego przez zdających w województwie mazowieckim
w poprzednim roku szkolnym. Uzyskany w tym roku przez zdających wynik był także wyższy
o kilka punktów procentowych od wyników uzyskanych przez zdających w latach
wcześniejszych. Na podstawie tych najogólniejszych danych można sformułować
alternatywny wniosek (alternatywa zwykła): tematy tegorocznych wypracowań maturalnych
były dla zdających względnie łatwe lub zdający poczynili zauważalne postępy w umiejętności
pisania wypracowań maturalnych z filozofii.
Temat 1. dotyczył problematyki epistemologicznej. Realizując ten temat zdający miał za
zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy prawdziwość jest czymś innym niż bycie uważanym
za prawdziwe, oraz uzasadnić swoją odpowiedź odwołując się do wybranych przez siebie
stanowisk filozoficznych.
Temat 2. wymagał rozważenia przez zdającego klasycznego problemu antropologiczno-etycznego wyrażonego w pytaniu, czy dobre życie może być nieszczęśliwe, a złe –
szczęśliwe?
Na ogół zdający formułowali swoje stanowisko (tezę lub hipotezę) w sposób zadowalający
(formułując ją w sposób jasny i lokując w problematyce pracy), niejednokrotnie uzyskując
maksymalną liczbę 3 punktów (kryterium I. oceny wypracowań – poziom jego wykonania
wyniósł 73% [16.1.]). W stosunku do wypracowań z roku ubiegłego uzyskiwany przez
zdających wynik w ramach tego kryterium był wyższy o 19 punktów procentowych, co było
zapewne spowodowane tym, iż tegoroczne tematy wypracowań nie posiadały w swoich
sformułowaniach ograniczeń nakładających na zdających obowiązek odwoływania się do
określonej grupy autorów, stanowisk lub dziedzin filozofii.
Największą liczbę punktów można było uzyskać za uzasadnienie stanowiska (18 punktów –
kryterium II.) Prezentowane przez zdających w wypracowaniach poglądy filozoficzne miały
zwykle postać powierzchownych nawiązań do pojedynczych twierdzeń określonych
filozofów, a odwołania do tekstów filozoficznych były sporadyczne. Autorzy wypracowań,
przywołując określone poglądy filozoficzne, zazwyczaj ograniczali się do ich krótkich
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charakterystyk. Wciąż nieliczni zdający swobodnie posługiwali się terminologią filozoficzną
i byli w stanie zaprezentować w swoich wypracowaniach poprawne oraz rozbudowane
rozumowania. Relatywnie rzadko pojawiały się prace, w których miała miejsce krytyczna
analiza przywołanych w wypracowaniu argumentów.
Podobnie jak w latach poprzednich, najsłabiej zdający radzili sobie z umiejętnością
krytycznego uzasadniania własnego stanowiska – poziom wykonania zadania w ramach
kryterium II.d [16.5.] wyniósł tylko 20%. Uzyskany przez zdających wynik nie różnił się od
wyników uzyskiwanych przez zdających w latach wcześniejszych, co pozwala wnioskować,
że zdający nie poczynili postępów w doskonaleniu umiejętności krytycznej analizy
argumentów.
Wciąż relatywnie niski wynik zdający uzyskali za funkcjonalne nawiązywanie do innych
dziedzin kultury (kryterium IIe [16.6.]). Należy jednak zauważyć, że wynik ten był wyższy od
tego, który uzyskali zdający w zeszłym roku o 10 punktów procentowych. Był też wyższy
o 3–4 punkty procentowe od wyników uzyskiwanych przez zdających w latach
wcześniejszych, co uprawnia do wniosku, iż w tym aspekcie doskonalenia umiejętności
pisania tekstu argumentacyjnego nastąpił pewien postęp.
Poziom wykonania uwzględniający pozostałe dwa główne kryteria oceny wypracowania –
kompozycja pracy oraz poprawność językowa [16.7. i 16.8] – wyniósł odpowiednio 76%
i 78%, co było wynikiem wyższym od uzyskanego w zeszłym roku o kilkanaście punków
procentowych (a także wyższym o kilka punktów od wyników z lat wcześniejszych).
Powyższa analiza ogólna dotycząca jakości wypracowań maturalnych z filozofii, wskazuje na
pewien niewielki postęp zdających. Poniżej przedstawiono przykład poprawnego
wypracowania ocenionego na 23 punkty.
Temat 2.
W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie.
Barbara Skarga
Czy dobre życie może być nieszczęśliwe, a złe – szczęśliwe? Rozważ problem, odwołując
się do znanych ci stanowisk filozoficznych.
Ludzie od wieków zastanawiają się jak osiągnąć szczęście. Na przestrzeni tysiącleci
wykształciło się wiele filozoficznych i religijnych koncepcji na temat spełnionego życia. Od
stoicyzmu, który poprzez spokój ducha miał gwarantować szczęście, po epikurejczyków i ich
teorię przyjemności. Szczęście może być rozumiane jako stan, podczas którego odczuwa się
spełnienie i radość z życia. Większość koncepcji filozoficznych zakłada, że człowiek poprzez
swoje wybory ma wpływ na swoje życie i wyżej wspomniane szczęście. Zakładając, że to
człowiek kształtuje swoje życie, można stwierdzić że dobre i złe wybory wpływają na
osiągnięcie szczęścia. Co za tym idzie, dobre życie moralne nie może być życiem
nieszczęśliwym, a złe szczęśliwym.
Człowiek, jako istota posiadająca możliwość kształtowania samego siebie, świadomie
podejmuje decyzje. Wiele z nich, z pozoru prowadzących do nieszczęścia tak naprawdę
wpływa pozytywnie na człowieka. Osoba, która oddała swoje pieniądze bezdomnemu,
jednocześnie pozbawiając siebie obiadu, postąpiła dobrze moralnie. Pomimo, chwilowego
głodu, to dobroć, która akurat skutkowała u niego poczuciem zadowolenia, że mógł komuś
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pomóc. Zgodnie z tezą intelektualizmu etycznego Sokratesa, wiedza o tym co dobre i złe
umożliwia prawidłowe działanie. To działanie, wiedza pozwala osiągnąć szczęście. Wynika
stąd fakt, że psychika ludzka, uczynki dobre, złe warunkują osiągniecie stanu spełnienia.
Jeżeli osoba czyni dobrze, pomagając innym i ma czyste sumienie jest wówczas szczęśliwa.
To, że życie dobre to życie szczęśliwe można odnaleźć również w filozofii i religii
Chrześcijańskiej. Dekalog, który drogowskazem dla wiernych określa zasady moralne,
którymi wierni maja się kierować. Dzięki nim, będą oni mogli dotrzeć od nieba, zostać
zbawieni. W filozofii chrześcijańskiej, św. Augustyn posługuje się definicją zła, która określa
zło jako brak dobra. Jeżeli chrześcijanin nie kieruje się w życiu dobrem, nie ma szansy na
życie wieczne w niebie, a tym samym na szczęście. Moralność ściśle warunkuje szczęście.
Kierując się dekalogiem, człowiek nie może czuć się nie spełniony, gdyż zbliża się on do
Boga.
Przeciwny pogląd od chrześcijan na świat mają starożytni filozofowie – Cyrenaicy.
Kierując się w życiu hedonizmem, żyjąc chwilą i czerpiąc każdą przyjemność uważają że są
szczęśliwi. Takie podejście, nastawione na przyjemność, pozornie może prowadzić do
spełnienia. Jednak brak wartości czystych moralnie, skutkuje brakiem szczęścia. Izabela
Łęcka z powieści pozytywistycznej Prusa „Lalka” kierowała swoją uwagę na przyjemności,
nie skupiając się na wartościach etycznych, takich jak miłość. Pomimo życia pełnego zabaw,
spędzonego na uroczystościach i balach była ona osobą nieszczęśliwą. Odczuwała pustkę,
a po zerwaniu zaręczyn przez Stanisława zdecydowała się wyjechać i przystąpić od zakonu.
Ukazuje to, że pomimo pozornie szczęśliwego życia, brak dobra moralnego uniemożliwia
osiągnięcie stanu spełnienia.
Jednym z przykładów, które ukazują że złe życie moralne może być szczęśliwe są
osoby, które posiadają władzę, pieniądze zdobyte drogą niemoralną. Zgodnie ze starym
powiedzeniem „pieniądze szczęścia nie dają” można zaprzeczyć takiemu rozumowaniu. Co
więcej ludzie jako istoty posiadające sumienie nie będą w stanie długo cieszyć się zdobytymi
rzeczami. Przykładem może być Makbet, tytułowy bohater utworu Szekspira. Pomimo
osiągnięcia władzy, której tak bardzo pragnął, jego sumienie nie pozwalało mu się cieszyć.
Lady Makbet popełniła samobójstwo pomimo tego, że to ona sama namawiała męża do
zbrodni. Innym bohaterem, który ukazuje, że złe życie nie może być szczęśliwe, jest
Raskolnikow z powieści Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”. Rodion zabił starą lichwiarkę.
Jego sumienie również nie pozwoliło mu żyć szczęśliwie. Nie wykorzystał nawet
wartościowych rzeczy, które ukradł zamordowanej. Potwierdza to, że złe życie nie może być
szczęśliwe.
Barbara Skarga w przytoczonym cytacie „W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie”
według mnie nie miała racji. Interpretując, zło i dobro jako rzeczy związane z moralnością
uważam, że szczęście jest nimi uwarunkowane. Zarówno w psychice ludzkiej, sumieniu jak
i w chrześcijaństwie można odnaleźć zależność szczęścia od dobra moralnego.
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Ocena powyższego wypracowania prezentuje się następująco:
16.1. [I]

3/3

16.2. [IIa]

3/3

16.3. [IIb]

4/4

16.4. [IIc]

4/4

16.5. [IId]

2/4

16.6. [IIe]

3/3

16.7. [III]

2/2

16.8. [IV]

2/2

Zdający wyjaśnia kluczowe pojęcie dla tej pracy oraz jasno formułuje swoje stanowisko:
Szczęście może być rozumiane jako stan, podczas którego odczuwa się spełnienie i radość
z życia. Większość koncepcji filozoficznych zakłada, że człowiek poprzez swoje wybory ma
wpływ na swoje życie i wyżej wspomniane szczęście. Zakładając, że to człowiek kształtuje
swoje życie, można stwierdzić że dobre i złe wybory wpływają na osiągnięcie szczęścia. Co
za tym idzie, dobre życie moralne nie może być życiem nieszczęśliwym, a złe szczęśliwym.
W pracy znajdują się argumenty (więcej niż dwa) i kontrargumenty (dwa) na rzecz bronionej
tezy. Poniżej wyróżniono jeden z argumentów, który można uznać za pogłębiony ze względu
na nawiązanie do religii jako działu kultury oraz formę – zdający przedstawia pewne
rozumowanie: Jeżeli chrześcijanin nie kieruje się w życiu dobrem, nie ma szansy na życie
wieczne w niebie, a tym samym na szczęście. Moralność ściśle warunkuje szczęście.
Kierując się dekalogiem, człowiek nie może czuć się nie spełniony, gdyż zbliża się on do
Boga.
W swojej pracy zdający zręcznie włączył w swój wywód nawiązania do literatury – i co warte
szczególnego podkreślenia – wykorzystał te nawiązania do wzmocnienia swojej
argumentacji na rzecz bronionej tezy i to w sposób krytyczny – zdający poprzez te
nawiązania podważa jeden z przytoczonych wcześniej zarzutów: Jednym z przykładów,
które ukazują że złe życie moralne może być szczęśliwe są osoby, które posiadają władzę,
pieniądze zdobyte drogą niemoralną. Zgodnie ze starym powiedzeniem „pieniądze szczęścia
nie dają” można zaprzeczyć takiemu rozumowaniu. Co więcej ludzie jako istoty posiadające
sumienie nie będą w stanie długo cieszyć się zdobytymi rzeczami. Przykładem może być
Makbet, tytułowy bohater utworu Szekspira. Pomimo osiągnięcia władzy, której tak bardzo
pragnął, jego sumienie nie pozwalało mu się cieszyć. Lady Makbet popełniła samobójstwo
pomimo tego, że to ona sama namawiała męża do zbrodni. Innym bohaterem, który ukazuje,
że złe życie nie może być szczęśliwe, jest Raskolnikow z powieści Dostojewskiego „Zbrodnia
i kara”. Rodion zabił starą lichwiarkę. Jego sumienie również nie pozwoliło mu żyć
szczęśliwie. Nie wykorzystał nawet wartościowych rzeczy, które ukradł zamordowanej.
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Potwierdza to, że złe życie nie może być szczęśliwe.
Praca jest napisana komunikatywnym językiem i nie zawiera zaburzeń kompozycyjnych.
Zdający nie uzyskał maksymalnej liczby punktów, ponieważ nie dokonał krytycznej analizy
żadnego ze swoich argumentów.
Występujące w pracy mankamenty, na przykład niezwiązane z wywodem zdającego
nawiązanie do myśli św. Augustyna, czy też niefortunne stwierdzenie: Wynika stąd fakt, że
psychika ludzka […] (w sensie ścisłym wynikanie jest operacją na zdaniach, fakty zatem nie
wynikają), nie wpłynęły niekorzystnie dla zdającego na uzyskany przez niego wynik
punkowy.
Wnioski i rekomendacje
1. Przedstawiona analiza wyników uzyskanych przez zdających w tegorocznej edycji matury
z filozofii ujawniła, że podstawowym problemem zdających jest brak należytej wiedzy
z zakresu historii filozofii (znajomość poglądów klasyków filozofii) oraz niezadowalająca
wiedza na temat głównych sporów w filozofii. Analiza arkuszy maturalnych z ostatnich lat
ujawnia pewną prawidłowość w tym względnie. Otóż wyraźnie mniejszą wiedzą
historyczno-filozoficzną zdający dysponują z zakresu historii filozofii współczesnej.
2. Podobnie jak w latach ubiegłych, zdający nie wykazywali się na ogół dobrym rozumieniem
tekstów źródłowych, co świadczy najpewniej nie tylko o braku umiejętności w tym
zakresie, ale także o braku stosownego treningu. Zapewne relatywnie rzadko – w ramach
przygotowań do matury z filozofii – uczniowie pracują na tekstach źródłowych
Rekomendacja w tym zakresie pozostaje wciąż niezmienna: należy poświęcić więcej
czasu na ćwiczenia z zakresu analizy tekstu filozoficznego, a wybór stosownych
fragmentów tekstów filozoficznych należy dostosować do obowiązujących wymagań
egzaminacyjnych.
3. Wciąż największe problemy sprawiają zdającym zadania z logiki – w szczególności te
zadania, które wymagają wiedzy i umiejętności z zakresu logiki formalnej. Zostało to
szczegółowo wykazane w analizie zadania 7. niniejszego sprawozdania. Należy
podkreślić, że wiedza i umiejętności logiczne są podstawą bardziej zaawansowanych
kompetencji poznawczych (w tym tzw. kompetencji przyszłości), a filozofia jest jedyną
dziedziną wiedzy, w ramach której można systematycznie i niepowierzchownie realizować
edukację logiczną. W obowiązującej od trzech lat podstawie programowej z filozofii dla
IV–letniego liceum ogólnokształcącego (oraz w obowiązujących wymaganiach
egzaminacyjnych) znalazł się cały jeden dział zagadnień z zakresu logiki (dział I. Kultura
logiczna), który odpowiada w ok. 25% zawartości całej podstawy programowej z filozofii.
To rozstrzygnięcie programowe pociąga za sobą określone konsekwencje dydaktyczne
dotyczące konstruowania arkusza maturalnego z filozofii, w którym będą musiały znaleźć
się przynajmniej trzy zadania z logiki. Te zmiany powinny skłonić osoby zainteresowane
przygotowaniami do matury z filozofii do zintensyfikowania pracy na polu edukacji
logicznej. Należy też podkreślić, że opanowanie wybranych elementów edukacji logicznej
jest niezbędne do poprawnego rozwiązania większości zadań maturalnych z filozofii,
a takie umiejętności logiczne jak: objaśnianie pojęć, jasne formułowanie sądów i ich
uzasadnianie, argumentowanie, ocena argumentacji, identyfikowanie i wystrzeganie się
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błędów logicznych, stanowią niezbędną podstawę do pisania dobrych wypracowań
maturalnych, nie tylko z filozofii.
4. Analiza tegorocznych wypracowań maturalnych pozwala sformułować trzy zasadnicze
uwagi:
• podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej problemów sprawiła zdającym krytyczna
analiza przedstawionej w pracy argumentacji. Poziom wykonania w ramach
stosownego kryterium wyniósł zaledwie 20% i nie przekracza tego poziomu od
początku funkcjonowania zadania maturalnego w tej formule oraz – co wciąż
zaskakuje, jeśli brać pod uwagę względną łatwość tego wymagania – brak odwołań w
wielu wypracowaniach do kontekstu pozafilozoficznego. Wciąż w zaledwie jednej
trzeciej wypracowań pojawiają się odwołania do tekstów kultury. W tym roku poziom
wykonania w ramach stosownego kryterium wyniósł 39%.
• pracując nad umiejętnością tworzenia tekstu argumentacyjnego należy zwracać
uwagę na kryteria stosowane w ocenie wypracowań maturalnych z filozofii
i przygotowywać ćwiczenia pod ich kątem. W szczególności chodzi o zadania
dotyczące:
− analizy przykładowych tematów wypracowań skoncentrowanej na identyfikacji
kluczowych problemów filozoficznych oraz objaśnianiu występujących
w sformułowaniu tematu pojęć
− formułowania jasnych tez
− uzasadniania tych tez. Uzasadnienie powinno zawierać przynajmniej jeden
rozbudowany argument (w postaci wnioskowania) i kontrargument oraz odwołanie
do tekstu kultury
− krytycznej analizy argumentów i kontrargumentów oraz odwołanie do kontekstu
pozafilozoficznego, na przykład poprzez funkcjonalne nawiązywanie do tekstów
kultury.
• analiza tegorocznych wypracowań maturalnych ujawniła, iż zdający uzyskali wyraźnie
lepsze wyniki od zdających w ubiegłym roku szkolnym oraz nieco lepsze wyniki od
maturzystów piszących maturę z filozofii w latach ubiegłych. Można zatem stwierdzić,
iż jeśli chodzi o umiejętność pisania wypracowania maturalnego z filozofii, to wyniki
tegorocznych zdających zdają się wskazywać na pewien progres tej umiejętności.
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Historia muzyki
Opis arkusza egzaminu maturalnego

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny z historii muzyki został przeprowadzany na
podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.1
Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki na poziomie rozszerzonym składał się z 17 zadań
otwartych i zamkniętych, w których uwzględniono zadania sprawdzające wiedzę dotyczącą
historii muzyki od średniowiecza do czasów współczesnych. Ostanie zadanie polegało na
napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów:
Temat 1.
Od dworskiego rytuału po samodzielny utwór symfoniczny. Przedstaw genezę i główne
przemiany uwertury od XVII wieku po schyłek epoki romantyzmu.
Temat 2.
Prawdziwa twórczość musi być wędrówką, stałym poszukiwaniem.
Krzysztof Penderecki
Omów drogę twórczą Krzysztofa Pendereckiego w kontekście przemian jego indywidualnego
stylu. W pracy uwzględnij utwory, które stanowić będą ilustrację Twojego wywodu.
Do wybranych zadań w arkuszu dołączone były przykłady dźwiękowe nagrane kolejno na
płycie oraz przykłady nutowe. Zdający mógł korzystać z odtwarzacza nagrań.
Za rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać łącznie 60 punktów.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.493, z późn. zm.).
1
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Dane dotyczące populacji zdających
TABELA 1.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM*

Liczba zdających

34
z liceów ogólnokształcących

6

ze szkół na wsi

0

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców

1

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszu
standardowym

28

z techników

8

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

25

ze szkół publicznych

31

ze szkół niepublicznych

3

kobiety

16

mężczyźni

18

bez dysleksji rozwojowej

31

z dysleksją rozwojową

3

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów.

TABELA 2.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszach
dostosowanych

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

1

słabowidzący

0

niewidomi

0

słabosłyszący

0

niesłyszący

0

z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym
porażeniem dziecięcym

0

Ogółem

1
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Przebieg egzaminu

TABELA 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

Termin egzaminu

5 maja 2022 r.

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego

180 minut

Liczba szkół

24

Liczba zespołów egzaminatorów

-

Liczba egzaminatorów

-

Liczba

obserwatorów2

Liczba
unieważnień3

(§ 8 ust. 1)

0

w przypadku:
art. 44zzv
pkt 1

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez zdającego

0

art. 44zzv
pkt 2

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

0

art. 44zzv
pkt 3

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

0

art. 44zzw
ust. 1

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

0

art. 44zzy
ust. 7

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

0

art. 44zzy
ust. 10

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty
odpowiedzi)

0

Liczba wglądów3 (art. 44zzz)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).
3 Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.).
2
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Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdających
W YKRES 1.

ROZKŁAD WYNIKÓW ZDAJĄCYCH

10,0%
9,0%

Procent zdających

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2% 3% 5% 7% 8% 12% 13% 17% 23% 27% 28% 32% 35% 37% 40% 43% 48% 50% 62% 63% 67% 72% 85% 93% 95%

Wynik procentowy

TABELA 4.

W YNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*

Zdający

ogółem

Liczba
zdających

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

34

2

95

28

12

Odchylenie
Średnia
standardowe
(%)
(%)
32

27

* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej
zdających.
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Poziom wykonania zadań
TABELA 5.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne 2022
Poziom
wykonania
zadania
(%)

Nr
zad.

Wymaganie ogólne

1.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.2) Zdający rozróżnia rodzaje notacji muzycznej (literowa
[…]) […].

2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.5) Zdający rozróżnia i charakteryzuje gatunki i formy
muzyczne:
b) wokalne i wokalno-instrumentalne – chorału (np. psalm,
hymn, antyfona, responsorium, sekwencje) […].

3.1

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.7) Zdający charakteryzuje twórczość:
b) wybranych kompozytorów europejskich (G. de Machaut
[…]) […].

3.2.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej
[…] utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
a) podstawowe techniki kompozytorskie […].

37

4.1.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
wzrokowej […] utworów muzycznych, rozpoznaje […]:
a) podstawowe techniki kompozytorskie […].

62

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
wzrokowej […] utworów muzycznych, rozpoznaje […]:
b) cechy stylów muzycznych […] wskazując przynależność
utworu do danego stylu (od średniowiecza do XXI w.) oraz
rozpoznając […] podstawowe cechy języka muzycznego
(tonalność, melodykę, harmonikę, fakturę, sposoby
kształtowania formy, obsadę wykonawczą, typ wyrazowości).

24

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej
[…] utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
b) cechy stylów muzycznych […], wskazując przynależność
utworu do danego stylu (od średniowiecza do XXI w.) […].

53

6.1.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej
[…] utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
c) cechy gatunków i form muzycznych […].

12

6.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.5) Zdający rozróżnia […] gatunki i formy muzyczne:
b) wokalne i wokalno-instrumentalne – […] oratorium, kantaty
[…],
c) instrumentalne – […] rodzaje […] suity […].

18

4.2.

5.
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I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.6) Zdający rozróżnia i określa […] charakterystyczne
obsady wykonawcze typowe dla poszczególnych epok od
średniowiecza do XXI w.

7.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.5) Zdający rozróżnia […] gatunki i formy muzyczne:
c) instrumentalne – […] rodzaje […] suity […].

8.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.7) Zdający charakteryzuje twórczość:
b) wybranych kompozytorów europejskich
([…] L. van Beethoven […]).

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
c) cechy gatunków i form muzycznych […].

41

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje
i opisuje:
b) […] podstawowe cechy języka muzycznego ([…] fakturę
[…]).

41

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje
i opisuje:
b) […] podstawowe cechy języka muzycznego (tonalność,
melodykę, harmonikę, fakturę, sposoby kształtowania formy,
obsadę wykonawczą, typ wyrazowości).

55

10.1.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.6) Zdający rozróżnia i określa […] instrumentarium […]
typowe dla poszczególnych epok od średniowiecza do XXI w.

10.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.6) Zdający rozróżnia i określa […] instrumentarium oraz
charakterystyczne obsady wykonawcze typowe dla
poszczególnych epok od średniowiecza do XXI w.

11.1.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.5) Zdający rozróżnia […] gatunki i formy muzyczne:
c) instrumentalne – […] formy taneczne […].

III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje
i opisuje:
b) […] podstawowe cechy języka muzycznego ([…] melodykę
[…]).

7.1.

9.1.

9.2.

9.3.

11.2.
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III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

3.1) Zdający stosuje posiadaną wiedzę do analizy […]
słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje
i opisuje:
b) […] podstawowe cechy języka muzycznego (tonalność,
melodykę, harmonikę, fakturę, sposoby kształtowania formy,
obsadę wykonawczą, typ wyrazowości).

51

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.7) Zdający charakteryzuje twórczość:
b) wybranych kompozytorów europejskich ([…] H. Berlioz,
[…] A. Skriabin […]),
c) innych kompozytorów, reprezentatywnych dla epoki, stylu,
kierunku […].

0

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.7) Zdający charakteryzuje twórczość:
a) wybranych kompozytorów polskich ([…] K. Szymanowski
[…]).

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.
III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

Zdający:
1.7) charakteryzuje twórczość:
a) wybranych kompozytorów polskich ([…] K. Szymanowski
[…]).
3.1) stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej […]
utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
b) […] podstawowe cechy języka muzycznego (tonalność,
melodykę, harmonikę, fakturę, sposoby kształtowania formy,
[…] typ wyrazowości).
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I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.
III. Analiza
i interpretacja
tekstów kultury.

Zdający:
1.1) poprawnie posługuje się terminami i pojęciami
muzycznymi określającymi:
a) elementy muzyki – rodzaje melodyki, rytmiki, harmoniki
i współbrzmień (np. dysonans, konsonans […]), kolorystyki,
artykulacji, agogiki, dynamiki i ich najczęściej spotykane
włoskie określenia.
3.1) stosuje posiadaną wiedzę do analizy […] słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
b) […] podstawowe cechy języka muzycznego (tonalność,
melodykę, harmonikę, fakturę, […] typ wyrazowości).

74

15.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.8) Zdający rozpoznaje […] cechy stylu muzycznego:
a) wszystkich epok historycznych od średniowiecza do XXI
w.

16.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.7) Zdający charakteryzuje twórczość:
b) wybranych kompozytorów europejskich ([…] B. Bartók
[…]).

11.3.

12.

13.1.

13.2.

14.
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II. Tworzenie
wypowiedzi.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Zdający:
2.1) opisuje dzieje muzyki na
podstawie znajomości:
a) dzieł muzycznych twórców
wymienionych w ust. 1 pkt 7
i charakterystycznych cech
utworów o szczególnym
znaczeniu w historii muzyki
(od średniowiecza do XX w.),
b) problemów i procesów
historycznych, takich jak:
związki słowa i muzyki
w dziełach wokalno-instrumentalnych […];
2.2) formułuje przejrzystą
wypowiedź pisemną,
określając genezę,
przeobrażenia, powiązania,
wpływy, podobieństwa
i różnice […]:
a) dzieł, form i gatunków
muzycznych […] oraz ich
elementów i funkcji
w różnych epokach
i ośrodkach kulturowych;
c) stylów muzycznych
różnych epok historycznych
(od średniowiecza do XXI
w.); indywidualnych stylów
kompozytorskich […];
2.3) postrzega i określa
związki kultury muzycznej
z kulturą epoki i innymi
dziedzinami sztuki (np.
literaturą, malarstwem,
filmem);
2.4) prezentuje własny
pogląd na muzyczną
twórczość i kulturę epok
minionych, dokonuje syntezy
i porównań, wskazuje dzieła,
twórców o szczególnym
znaczeniu dla danej epoki,
stylu, ośrodka oraz
uzasadnia swoje poglądy
i popiera je właściwe
dobranymi przykładami.

Zgodność treści pracy
z tematem; rozpoznanie
problemu sformułowanego
w temacie.

45

Trafne przywołanie faktów
istotnych dla tematu;
omówienie przywołanych
faktów.

24

Dobór przykładów z literatury
muzycznej, ilustrujących
omawiane fakty.

20

Jakość omówienia.

16

Poprawne stosowanie
terminologii.

19

Uporządkowanie treści –
kompozycja i język; logika
wywodu i wnioskowanie;
język i estetyka pracy.

30
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W YKRES 2. POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH
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Komentarz

W roku 2022 do egzaminu maturalnego z historii muzyki w Formule 2015 przystąpili po raz
ósmy absolwenci liceów ogólnokształcących, a po raz siódmy – absolwenci techników.
Egzamin ten odbył się tylko na poziomie rozszerzonym. Średni wynik, jaki osiągnęli wszyscy
absolwenci (liceów oraz techników łącznie), wynosi 39%, jest więc niższy od
ubiegłorocznego o sześć punktów procentowych. Absolwenci liceów osiągnęli średni wynik
43% (spadek o osiem punktów), natomiast absolwenci techników osiągnęli wynik 15%
(wzrost o dwa punkty).
Analiza jakościowa zadań
Średnik wynik arkusza maturalnego z historii muzyki w 2022 roku wyniósł w województwie
mazowieckim 32%, klasyfikuje się więc jako trudny w skali całej populacji zdających ten
egzamin.
W roku 2022 arkusz maturalny z historii muzyki składał się z 27 pojedynczych zadań ujętych
w 17 grup tematycznych, za które można było uzyskać łącznie 60 punktów. Tym razem
w arkuszu znalazło się 10 zadań określanych jako bardzo trudne (poziom wykonania poniżej
20%), jedno zadanie okazało się dla zdających bardzo łatwe (poziom wykonania od 90% do
100%). Poziom wykonania 15 zadań wyniósł od 20% do 49%, co kwalifikuje je jako zadania
trudne. Cztery zadania okazały się umiarkowanie trudne (poziom wykonania każdego z nich
mieścił się w przedziale od 50% do 69%), 3 zadania były łatwe (poziom wykonania
w przedziale 70%–89%).

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych
zadaniach
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W arkuszu wyróżniono pięć zadań, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej. Wśród nich
przeważały zadania, które odwoływały się do wiedzy zdających. Zostaną omówione
w kolejności, w jakiej pojawiły się w arkuszu maturalnym.
Zadanie 3.1. (poziom wykonania – 12%) otwierało wiązkę zadaniową poświęconą najstarszej
zachowanej mszy cyklicznej – La messe de Nostre Dame Guillaume’a de Machaut. Na
podstawie podanego tytułu mszy i czasu jej powstania należało zapisać nazwisko
kompozytora oraz nazwę sztuki muzycznej XIV stulecia (obok nazwy Ars nova, możliwy był
zapis Nowa sztuka bądź trecento). Zdający otrzymywał jeden punkt za dwa poprawne wpisy.
W zadaniu tym częstą pomyłką było podawanie nazwiska kompozytora z XVI w. –
Giovanniego Perluigi da Palestriny. Nie okazało się pomocne drugie zadanie z tej wiązki –
3.2., w którym zamieszczono fragmenty mszy – nuty i nagranie.
Zadanie 12. (poziom wykonania – mniej niż 1%) wymagało od zdających wiedzy na temat
twórczości wybranych kompozytorów europejskich oraz kompozytorów reprezentatywnych
dla wybranej epoki, stylu czy kierunku. Spośród sześciu podanych instrumentów zdający
mieli wybrać te, które były instrumentami solowymi w trzech dziełach: Symfonii „Harold w
Italii” Hectora Berlioza (tu należało wpisać altówkę), Koncertu wiejskiego Francisa Poulenca
(tu za prawidłowy wpis uznawano zarówno klawesyn, jak i fortepian) oraz Prometeuszu
Aleksandra Skriabina (fortepian). Podobnie jak w zadaniu opisanym wyżej, tu także zdający
otrzymywał punkt za poprawne wpisanie wszystkich trzech instrumentów, co stało się
przyczyną tak niskiego wyniku. Często zdarzały się odpowiedzi z dwoma poprawnymi
wpisami, nie mogły jednak zostać zaliczone.
Zadanie 13.1. (poziom wykonania – 6%) należało do wiązki zadaniowej poświęconej
twórczości symfonicznej Karola Szymanowskiego. Zacytowany fragment wiersza Wandy
Chotomskiej Z podróży miał pomóc zdającym w rozpoznaniu i zapisaniu numeru i pełnego
tytułu jednej z symfonii Szymanowskiego. Chodziło o III Symfonię „Pieśń o nocy”, której
związki z orientem można było odczytać z tekstu wiersza („wieczorny śpiew muezzinów”,
minarety wysokie”, „oddech nocy głębokiej”). Obok odpowiedzi prawidłowych pojawiały się
również wpisy świadczące o niedostatecznej znajomości dzieł Szymanowskiego (od
podawania samego tylko numeru symfonii po wpisanie tytułu symfonii Henryka Mikołaja
Góreckiego – Symfonia pieśni żałosnych). Dopełnieniem tej wiązki było zadanie 13.2. – po
wysłuchaniu fragmentu tej symfonii należało podać jedną cechę muzyczną, do której
odwołała się w cytowanym fragmencie wiersza Wanda Chotomska. Zadanie to,
o charakterze umiejętnościowym (analiza słuchowa w połączeniu ze wskazówkami
zawartymi w wierszu), okazało się łatwiejsze (poziom wykonania – 47%). Dziwić może fakt,
że przy rozwiązywaniu zadania 3.1. zdający w niewielkim stopniu skorzystali z wniosków
płynących z wysłuchania utworu.
Zadanie 15. (poziom wykonania – 10%) to ponownie analiza słuchowa, na podstawie której
należało określić styl trzech fragmentów utworów. Były to kolejno: impresjonizm (utwór
Claude’a Debussy’ego), folkloryzm / styl narodowy (Bzicem kunia Karola Szymanowskiego)
i ekspresjonizm (Ocalały z Warszawy Arnolda Schönberga). W zadaniu tym dwa punkty
przyznawano za trzy poprawne wpisy, jeden punkt – za dwa.
Ostatnim zadaniem – najtrudniejszym w całym arkuszu – okazało się zadanie 16. (poziom
wykonania – mniej niż 1%). Należało w nim dokonać analizy wzrokowej aparatu
wykonawczego dzieła, które odegrało ważną rolę w rozwoju muzyki XX wieku. Podany do
analizy fragment (pochodzący z edycji dzieła) uwzględniał włoskie nazwy instrumentów i ich
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rozmieszczenie na estradzie koncertowej. Chodziło o Muzykę na instrumenty strunowe,
perkusję i czelestę Béli Bartóka. Nie uznawano odpowiedzi, w której zamiast „instrumentów
strunowych” zdający wpisywali w tytule utworu „instrumenty smyczkowe”. Dokładna analiza
aparatu wykonawczego rozstrzyga wszelkie wątpliwości – obok skrzypiec, altówek,
wiolonczel i kontrabasów pojawia się harfa i fortepian, stąd określenie tej grupy instrumentów
mianem smyczkowych jest błędne.
Przykładem zadań bardzo trudnych są też zadania z wiązki poświęconej uwerturze
barokowej.
W zadaniu 6.1. zdający mieli nazwać zaprezentowany w nagraniu typ barokowej uwertury
i uzasadnić swój wybór. Wolne tempo, rytm punktowany i ceremonialny charakter części
skrajnych skontrastowane z szybkim tempem polifonicznej części środkowej są typowymi
cechami uwertury francuskiej. Dwa punkty przyznawane były za wpisanie prawidłowej nazwy
uwertury wraz z uzasadnieniem, jeden – za prawidłowe nazwanie uwertury. Sam opis
wysłuchanego fragmentu, nawet jeśli odpowiadał przebiegowi utworu, nie wystarczał. Było to
zadanie łączące umiejętność analizy słuchowej z wiedzą na temat barokowych form
i gatunków muzycznych. Liczna grupa podawała nazwę sinfonia, typową dla uwertury
włoskiej, błędnie łącząc z tym terminem cechy słuchanej kompozycji. Zadanie 6.2. wymagało
podania dwóch innych – poza operą – barokowych gatunków, w których mogła wystąpić
uwertura. Poziom wykonania każdego z tych zadań wyniósł odpowiednio 12% i 18%. Wydaje
się, że przez nieuwagę zdających częstym błędem w tym zadaniu było wskazywanie opery
jako innego gatunku.
Najliczniejsza grupa zadań mieści się w przedziale zadań trudnych (13 zadań o poziomie
wykonania od 20% do 49%). Należały do nich zarówno zadania typu umiejętnościowego, jak
też zadania sprawdzające wiedzę zdających.
Zadanie 3.2. (poziom wykonania 37%), wspomniane już przy okazji wiązki zadania 3., miało
charakter umiejętnościowy. Analiza wzorkowo-słuchowa fragmentów dzieła G.de Machault
pod kątem porównania faktury, techniki kompozytorskiej w powiązaniu z tekstem liturgicznym
okazała się dla zdających zdaniem skomplikowanym. Niewielu z nich w opisie odniosło się
do właściwych cech faktury charakterystycznej dla poszczególnych części. Nieliczni zdający
dostrzegli technikę izorytmii, cantus firmus. Częściej zauważali fakturę nota contra notam
typową dla techniki konduktowej.
Zadanie 7.1. polegające na podaniu nazwy zespołu kameralnego i jego składu na podstawie
zamieszczonego fragmentu partytury, było dla 4/5 zdających zadaniem trudnym. Jako nazwę
zespołu kameralnego podawano orkiestrę, połączenie tria i kwartetu. Przy wypisywaniu nazw
instrumentów dętych z partytury najczęstszym błędem było podanie trąbki lub kornetu
w miejsce waltorni lub wypisanie nazw chordofonów.
Kolejna wiązka zadaniowa z typu zadań trudnych, sprawdzająca – podobnie jak wiązka
wyżej opisana – zarówno wiedzę, jak i umiejętności zdających, wiązała się z rozpoznaniem
instrumentu. Na podstawie zamieszczonej w arkuszu ilustracji, fragmentu nagrania oraz
informacji zawartych w poleceniu należało rozpoznać instrument – zapisać jego nazwę
i nazwę grupy instrumentów, do której należy (zadanie 10.1.). Za prawidłowe wpisanie obu
tych informacji zdający otrzymywał jeden punkt. Przedstawionym instrumentem była
skonstruowana w 1886 r. czelesta – instrument perkusyjny z rodzaju idiofonów (uznawano
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też odpowiedź – idiofony klawiszowe). Dopełnieniem tego zadania było zadanie 10.2.:
podanie nazwiska kompozytora i tytułu utworu, w którym użyty został instrument
prezentowany na ilustracji. W tym wypadku odpowiedzi można było szukać w samym
arkuszu (muzyka do filmu Harry Potter J. Williamsa będąca przykładem dźwiękowym
w zadaniu 10.1. lub Muzyka in instrumenty strunowe, perkusję i czelestę Bartóka – tytuł
wymagany w zadaniu 16.), bądź poza nim (np. Taniec cukrowej wieszczki z Dziadka do
orzechów P. Czajkowskiego).
Umiarkowanie trudne okazały się 4 zadania – wszystkie typu umiejętnościowego. Tu
wymienić można np. zadanie 4.1. (poziom wykonania 62%), w którym na podstawie analizy
wzrokowej fragmentu motetu należało podać nazwę zastosowanej w nim techniki
kompozytorskiej. Oprócz najbardziej właściwej nazwy techniki przeimitowanej, zdający
wskazywali również na obecność techniki kanonicznej bądź imitacyjnej.
Umiarkowanie trudne było też zadanie 9.3. (poziom wykonania 50%). We fragmencie partii
solowej Koncertu skrzypcowego F. Mendelssohna zdający mieli wskazać i omówić elementy
liryczne i wirtuozowskie. Tu większość zdających udzieliła dobrych odpowiedzi. Czasem
niektórzy z nich skupili się jedynie na elementach wirtuozowskich, zapominając o omówieniu
również elementów lirycznych – nie otrzymali wówczas pełnej punktacji za tę część zadania.
Ponad 50% procent zdających poradziło sobie z analizą słuchowo-wzrokową Walca Des-dur
op. 64 nr 1 Fryderyka Chopina (zadanie 11.3.) – tu niektórzy, może przez nieuwagę,
zapominali lub mieli problem ze wskazaniem nazwy stylu brillant. 61% zdających dobrze
dokonało słuchowej analizy fragmentu jednej z symfonii Karola Szymanowskiego (zadanie
13.3.).
Jedno z nielicznych zadań łatwych – zadanie 11.1. (poziom wykonania 79%) – polegało na
analizie formalnej słuchanej kompozycji i przedstawieniu jej za pomocą liter. Zdający z różną
dokładnością zrealizowali tę część zadania: najczęściej wskazywali makroformę ABA,
określali także jej złożoność z rozpisaniem zdań i okresów muzycznych.
Aż 74% zdających uzyskało maksymalną liczbę punktów za rozwiązanie zadania 14.
Zadanie to, o charakterze umiejętnościowym, polegało na opisaniu sposobu, w jaki Maurice
Ravel przedstawił baśniowe postaci Pięknej i Bestii oraz ich rozmowę w jednej z części suity
Moja matka gęś. W zadaniu tym zdający bardzo trafnie opisywali muzyczną narrację baśni.
W opisie Pięknej zwracano uwagę na oszczędną dynamikę, delikatną, „kobiecą” melodię,
śpiewny charakter walca, artykulację legato. W muzycznej charakterystyce Bestii
przywoływano m.in. dysonansową akordykę, postępy chromatyczne, niskie rejestry, większe
zróżnicowanie wartości rytmicznych. Rozmowa Pięknej i Bestii polegała na współdziałaniu
obu linii melodycznych, a tym samym na zestawianiu kontrastujących rejestrów, odmiennych
rodzajów tempa i dynamiki.
Zadaniem najłatwiejszym (poziom wykonania 90%) było zadanie polegające na ocenie
prawdziwości podanych zdań. Dotyczyło ono wybranych elementów z życia i twórczości
Ludwiga van Beethovena.
Wypracowanie
Zadanie 17. polegało na napisaniu wypracowania na jeden wybrany temat. W pierwszym
należało przedstawić genezę i główne przemiany uwertury od XVII wieku po schyłek
romantyzmu, w drugim – omówić przemiany w twórczości Krzysztofa Pendereckiego.
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Większość zdających wybierała temat 1., tylko nieliczni decydowali się na przedstawienie
drogi twórczej Pendereckiego. W wielu arkuszach nie podjęto próby rozwiązania tego
zadania.
Temat 1.
Od dworskiego rytuału po samodzielny utwór symfoniczny. Przedstaw genezę i główne
przemiany uwertury od XVII wieku po schyłek epoki romantyzmu.
Przy realizacji tego tematu zdający powinni właściwie sformułować problem – tu należało
zarysować proces rozwoju uwertury od uwertur operowych po samodzielne utwory
orkiestrowe. Wśród trafnie przywołanych faktów powinna pojawić się geneza uwertury
operowej jako wstępu do przedstawienia operowego, omówienie różnych typów uwertur
barokowych, przemiany gatunku w epoce klasycznej i romantycznej.
Właściwe ujęcia tematu charakteryzowały się trafnym przywołaniem istotnych faktów wraz
z ich omówieniem (poziom wykonania – 31%); wskazywały m.in. na okoliczności powstania
gatunku (przykład 1.) i omawiały jej przemiany w epoce baroku – nie tylko jako wstępu do
przedstawienia operowego (przykł. 2.), ale także do gatunków instrumentalnych
(przykład 3.).
Przykład 1.
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Przykład 2.
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Przykład 3.

W wysoko ocenionych wypracowaniach przywoływano reformę operową Ch.W. Glucka,
zwracając uwagę na nową funkcję uwertury (przykład 4a. i 4b.) i łącząc pomysły Glucka
z dokonaniami klasyków wiedeńskich.
Przykład 4a.
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Przykład 4b.

U Ludwiga van Beethovena zdający dostrzegali proces usamodzielnienia gatunku (przykład
5.), a tym samym – przygotowania gruntu pod powstanie poematu symfonicznego. Temu
ostatniemu poświęcano wiele uwagi, przywołując liczne przykłady z literatury romantycznej
(przykład 6a. i 6b.).
Przykład 5.
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Przykład 6a.
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Przykład 6b.

Zdarzało się niestety, że zdający zupełnie odchodzili od problematyki zarysowanej
w temacie, opisując np. symfonię (przykład 7.).
Przykład 7.

Brak dostatecznej wiedzy zdających przejawiał się w doborze przykładów z literatury
muzycznej mających ilustrować omawiane fakty (poziom wykonania – 28%). Tu często
pojawiały się same nazwiska kompozytorów lub nawet same opisy przemian, bez
wyszczególnienia ich przedstawicieli.
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W wielu pracach pojawiały się jednak właściwie dobrane przykłady gatunku – zarówno jako
wstępu do opery, jak też jako samodzielnego utworu orkiestrowego (m.in. uwertury dzieł G.F.
Haendla (przykład 8.), tytuły uwertur Beethovena. Z utworów romantycznych wymieniano
m.in. uwertury do oper G. Rossiniego (przykład 9.), Sen nocy letniej F. Mendelssohna, Co
słychać w górach F. Liszta, Uwerturę akademicką J. Brahmsa, Bajkę S. Moniuszki (przykład
10.) czy poematy symfoniczne M. Karłowicza.
Przykład 8.

Przykład 9.

Przykład 10.
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W pracach, w których autorzy dbali o właściwą konstrukcję wypowiedzi, pojawiały się akapity
o charakterze wstępu (przykład 11.) oraz pełniące funkcję syntetyzującą (przykład 12.).
Przykład 11.

Przykład 12.
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Temat 2.
Prawdziwa twórczość musi być wędrówką, stałym poszukiwaniem.
Krzysztof Penderecki
Omów drogę twórczą Krzysztofa Pendereckiego w kontekście przemian jego indywidualnego
stylu. W pracy uwzględnij utwory, które stanowić będą ilustrację Twojego wywodu.
Temat ten wymagał omówienia drogi twórczej Krzysztofa Pendereckiego ze zwróceniem
szczególnej uwagi na widoczne w niej zwroty – począwszy od okresu sonorystycznego,
przez okres lat 60. łączący awangardę z tradycją, po twórczość postmodernistyczną
o wyraźnym profilu romantycznym. Niezbędne było przywołanie adekwatnych przykładów
z każdego okresu twórczości kompozytora.
Ocenione pozytywnie wypracowania wykazywały się zgodnością treści z tematem
i właściwym stopniem rozpoznania problemu. Towarzyszył temu właściwy dobór utworów
Pendereckiego z różnych okresów jego twórczości.
Zdający rozpoczynali omówienie drogi twórczej artysty od okresu sonorystycznego (przykład
13.).
Przykład 13.
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Początek nowego traktowania materii dźwiękowej i zwrotu w stronę muzycznej tradycji
słusznie upatrywano w Pasji według św. Łukasza (przykład 14a. i 14b.), w której zwracano
jednak uwagę na istotne z punktu widzenia dramaturgii dzieła wykorzystanie środków
techniki sonorystycznej.
Przykład 14a.
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Przykład 14b.
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W pracach zdających znajdujemy również odniesienia do czasu odejścia od awangardy,
poszukiwania nowych jakości brzmieniowych, nawiązywania dialogu z przeszłością. Często
przywoływanymi utworami są symfonie (przykład 15.) oraz Polskie Requiem.
Przykład 15.

Znalazły się również przykłady twórczości powstałej już w obecnym, XXI stuleciu (przykład
16.).
Przykład 16.

W pozytywnie ocenionych pracach zdający zastosowali poprawną kompozycję, poprzedzając
główny wywód stosownym wstępem (przykład 17.), zamykając zaś próbą podsumowania
(przykład 18.).
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Przykład 17.

Przykład 18.

Tematy obu wypracowań, podobnie jak w roku ubiegłym, okazały się dla zdających trudne.
Odnotowano dość znaczny spadek poziomu wykonania – średni wynik spadł z 45% na 30%.
Najwyżej oceniono zgodność treści pracy z tematem i rozpoznanie sformułowanego
w temacie problemu (41%). Najsłabszym punktem tegorocznych wypracowań była ponownie
jakość omówienia (23%).
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Wnioski i rekomendacje
1. Analiza poziomu wykonania zadań w każdym z trzech obszarów wymagań ogólnych
wykazała, iż w bieżącym roku maturzyści osiągnęli najwyższy wynik w obszarze III –
Analiza i interpretacji tekstów kultury (46%). Wynik ten przewyższał zaledwie o jeden
punkt procentowy ubiegłoroczne osiągnięcia zdających. Dużo niższe wyniki uzyskano
w dwóch pozostałych obszarach wymagań ogólnych. W ramach obszaru I (Odbiór
wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji) poziom wykonania wyniósł 37%,
najniższy poziom wykonania cechował obszar II (Tworzenie wypowiedzi) – 24%.
2. Przytoczone wyżej wyniki świadczą o tym, iż w roku 2022 zdający najlepiej poradzili
sobie z analizą utworów muzycznych. Tu raz jeszcze należy przywołać bardzo dobrze
przeprowadzoną analizę słuchowo-wzrokową utworu Ravela. Znacznie słabiej wypadły
zadania sprawdzające wiedzę, szczególnie znajomość wybranych dzieł, ich twórców
i tytułów.
3. Jako że najniżej ocenione zostało tworzenie wypowiedzi, wskazane byłoby zadawanie
uczniom większej ilości prac pisemnych lub wypowiedzi ustnych. Należy przy tym zadbać
o logikę wypowiedzi oraz skupianie się na faktach istotnych dla tematu, bez wchodzenia
w rejony całkowicie odbiegające od przedmiotu rozważań.
4. Należy zwracać uwagę na potrzebę zapamiętywania szczegółów istotnych dla
poznawanych dzieł. Pozwoli to na wyeliminowanie licznych błędów, jakie pojawiają się
w tytułach wskazywanych kompozycji (m.in. tytuł opery Glucka przypisany
Monteverdiemu czy błąd w tytule Pasji Pendereckiego).
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Historia sztuki
Opis arkusza egzaminu maturalnego
W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny z historii sztuki został przeprowadzany na
podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.1
Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki na poziomie rozszerzonym składał się z 16 zadań
i podzielony został na trzy części.
Część pierwsza zawierała 10 zadań. Każde zadanie było ilustrowane reprodukcjami dzieł
sztuki. Były to zadania zamknięte oraz otwarte, sprawdzały one między innymi wiedzę
o epokach, kierunkach, stylach i tendencjach w sztuce, znajomość twórczości wybitnych
artystów, a także znajomość terminów i pojęć z dziedziny sztuki, technik artystycznych
i ikonografii.
Zadania w drugiej części arkusza – od 11. do 15. – polegały na wykonaniu opisów i analiz
dzieł z różnych dziedzin sztuki (malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, architektury)
oraz analizy tekstu źródłowego. Analizę ograniczano do ściśle określonych kategorii,
w zależności od rodzaju i charakteru dzieła, którego dotyczyły.
W trzeciej części arkusza (zadanie 16.) zdający musieli wykazać się umiejętnością
redagowania rozszerzonej wypowiedzi na jeden z zaproponowanych tematów:
Temat 1. Pejzaż jako odwzorowanie rzeczywistości lub subiektywna wizja artysty. Na
podstawie trzech dzieł z różnych epok lub reprezentujących różne style przedstaw
różnorodność malarstwa pejzażowego.
Temat 2. W nowożytnej oraz nowoczesnej sztuce europejskiej można odnaleźć elementy
zaczerpnięte z innych kultur. Na przykładzie trzech dzieł sztuki reprezentujących różne
kierunki omów wpływ kultur pozaeuropejskich na sztukę Europy.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 60 punktów, za każdą
część arkusza po 20 punktów.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.493, z późn. zm.).
1
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Dane dotyczące populacji zdających
TABELA 1.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM*

Liczba zdających

563
z liceów ogólnokształcących
z techników
ze szkół na wsi

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszu
standardowym

534
29
6

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców

34

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców

49

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

474

ze szkół publicznych

160

ze szkół niepublicznych

403

kobiety

460

mężczyźni

103

bez dysleksji rozwojowej

441

z dysleksją rozwojową

122

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów.

Z egzaminu zwolniono 7 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej.

TABELA 2.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszach
dostosowanych
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z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

4

słabowidzący

1

niewidomi

0

słabosłyszący

0

niesłyszący

0

z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym
porażeniem dziecięcym

1

Ogółem

6
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Przebieg egzaminu

TABELA 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

Termin egzaminu

19 maja 2022 r.

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego
Liczba szkół

180 minut
182

Liczba zespołów egzaminatorów

1

Liczba egzaminatorów

9

Liczba obserwatorów2 (§ 8 ust. 1)

0

Liczba
unieważnień3

w przypadku:
art. 44zzv
pkt 1

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez zdającego

0

art. 44zzv
pkt 2

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

0

art. 44zzv
pkt 3

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

0

art. 44zzw
ust. 1

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

0

art. 44zzy
ust. 7

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

0

art. 44zzy
ust. 10

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty
odpowiedzi)

0

Liczba wglądów3 (art. 44zzz)

9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).
3 Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.).
2
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Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdających
W YKRES 1.

ROZKŁAD WYNIKÓW ZDAJĄCYCH

3,5%

Procent zdających

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Wynik procentowy

TABELA 4.

W YNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*
Odchylenie
Średnia
standardowe
(%)
(%)

Liczba
zdających

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

563

0

100

42

33

44

26

z liceów
ogólnokształcących

534

0

100

43

33

45

26

z techników

29

0

82

13

5

22

23

Zdający

ogółem
w tym:

* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 29 lub więcej
zdających.
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Poziom wykonania zadań
TABELA 5.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne 2022
Poziom
wykonania
zadania
(%)

Nr
zad.

Wymaganie ogólne

1.1.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.2) Zdający rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz
kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je
w czasie […].

1.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.5) Zdający identyfikuje dzieła na podstawie
charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych
[…].

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.3) przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów
do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;
1.5) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych
środków warsztatowych i formalnych […].

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.2) Zdający rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz
kierunków sztuk plastycznych […].

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.5) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych
środków warsztatowych i formalnych […];
1.10) zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje
świętych […] po atrybutach i sposobach przedstawień.

69

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków
sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je […] w przestrzeni
geograficznej;
1.6) wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (miasta).

47

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.5) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych
środków warsztatowych i formalnych […] (w tym zna plany
i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej
charakterystyczne dla danego stylu […]);
1.9) zna, poprawnie stosuje terminy i pojęcia z zakresu
historii sztuki.

37

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.4) Zdający zna twórczość najwybitniejszych artystów
i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać
najsłynniejsze z nich.

2.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.

Wymaganie szczegółowe

40

42

43

32

18
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6.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.9) Zdający zna, poprawnie stosuje terminy i pojęcia
z zakresu historii sztuki.

7.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.4) Zdający zna twórczość najwybitniejszych artystów
i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać
najsłynniejsze z nich.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków
sztuk plastycznych […];
1.5) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych
środków warsztatowych i formalnych […].

63

9.1.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.4) zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi
wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze
z nich.

53

9.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.7) Zdający zna i rozpoznaje podstawowe techniki
plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków
sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie;
1.4) zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi
wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze
z nich;
1.8) potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się
klasyfikacjom.

31

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków
sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie
i w przestrzeni geograficznej;
1.6) wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (miasta).

35

11.2.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł,
uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: […]
bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja,
faktura […]) […].

46

1.11) Zdający potrafi wskazać funkcję dzieła.

11.3.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków
sztuk plastycznych […];
1.4) zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi
wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze
z nich.

8.

10.

11.1.

12.1.
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12.2.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający […] potrafi wskazać te środki ekspresji, które
identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego
klasyfikację stylową.

3.2) Zdający analizuje wybrane teksty pisarzy […].

13.1.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

13.2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

Zdający:
1.3) przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów
do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;
1.4) zna twórczość najwybitniejszych artystów […].

14.1.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł,
uwzględniając ich cechy formalne (np. […] w malarstwie:
kompozycja […]) […].

14.2.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł,
uwzględniając ich cechy formalne (np. […] w malarstwie: […]
kolor […]) […].

14.3.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł,
uwzględniając ich cechy formalne (np. […] w malarstwie: […]
światłocień) […].

14.4.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł,
uwzględniając ich cechy formalne […], a także potrafi
wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane
dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową.

15.1.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie
zawartych w nich
informacji.

1.2) Zdający rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz
kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je
w czasie […].

15.2.

III. Analiza
i interpretacja
tekstów i wytworów
kultury.

3.1) Zdający dokonuje opisu i analizy […] dzieł,
uwzględniając ich cechy formalne
(np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła,
konstrukcja, dekoracja […]) […].

16.1.

II. Tworzenie
wypowiedzi.

Zdający:
2.1) porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła
inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu
artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz
estetyki na cechy tych stylów;
2.2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego
źródło ikonograficzne;
2.3) formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne
wypowiedzi na temat sztuki, uwzględniając właściwą
kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny
przytaczanych przykładów dzieł.

16.2.

16.3.

16.4.
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W YKRES 2.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH
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Komentarz
Analiza jakościowa zadań
Maturzyści z województwa mazowieckiego uzyskali średnio z egzaminu 44%, co oznacza, że
tegoroczny arkusz okazał się dla nich dość trudny. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami III
obszaru wymagań ogólnych (Analiza i interpretacja tekstów kultury), dla zakresu którego
poziom opanowania wyniósł 51% i zadaniami z II obszaru wymagań ogólnych (Tworzenie
wypowiedzi) – poziom opanowania 45%. Znacznie trudniejsze okazały się zadania
z I obszaru wymagań ogólnych (Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich
informacji), dla którego zakres poziomu opanowania wyniósł 38%.
Arkusz egzaminacyjny składał się z 16 zadań, z czego 9 ujętych było w wiązki tematyczne.
Podzielony został na trzy części, każda z nich sprawdzała umiejętności z innego obszaru
wymagań.
Stopień opanowania wiedzy i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych
zadaniach
W pierwszej części arkusza znalazło się 10 zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności
z I obszaru wymagań ogólnych – Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich
informacji. Ta część arkusza okazała się dla zdających najtrudniejsza: 3 zadania były bardzo
trudne, 9 trudnych i 2 umiarkowanie trudne.
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Najtrudniejsze były zadania 5., 6. i 7. Zadanie 5. i 7. sprawdzało umiejętność rozpoznawania
dzieł sztuki, a zadanie 6. dotyczyło wiedzy z zakresu terminologii. W zadaniu 5. (poziom
opanowania – 18%) zamieszczono zdjęcie przedstawiające renesansowy nagrobek
Zygmunta I Starego. Zadanie polegało na uzupełnieniu tekstu dotyczącego nagrobka.
Należało podać cztery informacje: imię i nazwisko twórcy nagrobka, imię i przydomek króla,
nazwę własną budowli, w której znajduje się nagrobek oraz nazwę typu przedstawienia. Za
podanie wszystkich informacji można było otrzymać 2 punkty. Kaplica Zygmuntowska
i znajdujące się w niej nagrobki są to najbardziej znane renesansowe zabytki w Polsce.
Reprodukcje przedstawiające wnętrze budowli są pokazywane także na lekcjach historii.
Tym bardziej dziwi tak niski wyniki uzyskany za to zadanie. Dużą trudność sprawiło
zdającym poprawne podanie wszystkich czterech informacji. Często pojawiły się odpowiedzi,
w których zdający poprawnie rozpoznali budowlę oraz typ przedstawienia, ale mieli problem
z podaniem nazwiska twórcy oraz imienia i przydomku króla (przykład 1.).
Przykład 1.

Duży problem stanowiło także nazwanie typu przedstawienia, w którym został ukazany król.
Było dużo odpowiedzi „poza półleżąca” albo źle zapisanych odpowiedzi poza sansovinowska
(przykład 2.). Warto zauważyć, że zdający w tekście mieli podaną podpowiedź dotyczącą
nazwy tego typu przedstawienia.
Przykład 2.
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Zadanie 6. było jednym najtrudniejszych zadań w arkuszu. Aż 84% zdających nie rozwiązało
prawidłowo tego zadania. Aby otrzymać jeden punkt, należało podać nazwę
przedstawionego na zdjęciu elementu wyposażenia świątyni chrześcijańskiej (ambona) oraz
nazwać ornament wykorzystany do dekoracji tego elementu (rocaille). Wśród błędnych
odpowiedzi najczęściej pojawiały się odpowiedzi balkon i balustrada oraz błędne
rozpoznanie ornamentu: roślinny, floralny czy liść akantu (przykład 3.).
Przykład 3.

Trudnym zadaniem było także zadanie 7., którego poziom opanowania wyniósł 26%. Na
reprodukcjach przedstawiono dwa znane akty kobiece: Wenus z lustrem, Diego Velázqueza
oraz Wielką Odaliskę Jean Auguste’a Ingresa. Aby otrzymać dwa punkty zdający miał za
zadanie rozpoznać te dzieła i podać autora oraz tytuł każdego z nich. Rozpoznawanie dzieł
sztuki jest jedną z kluczowych umiejętności, którą należy ćwiczyć na lekcjach.
Zaprezentowane w arkuszu obrazy należą do ścisłego kanonu dzieł sztuki, które uczeń
powinien znać. Dziwi zatem tak niski wynik za to zadanie. Zdający albo podawali całkiem
błędne odpowiedzi, albo mylili tytuły dzieł lub podawali błędnych autorów (przykład 4.).
Przykład 4.

Pozostałe zadania w tej części arkusza w większości mieszczą się w przedziale zadań
trudnych.
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W zadaniu 1. przedstawiono reprodukcje trzech dzieł sztuki starożytnej. W zadaniu 1.1.
należało uporządkować te dzieła chronologicznie, a w zadaniu 1.2. wymienić trzy cechy
formalne malowideł wspólne dla wszystkich z nich. W obu zadaniach poziom wykonania
wyniósł 32%. W zadaniu 1.2., aby otrzymać 1 punkt, należało wymienić trzy cechy formalne
dzieł. Okazuje się, że aż 60% zdających sprawiło to trudność. W wielu odpowiedziach
pojawia się tylko jedna lub dwie poprawne cechy. Często maturzyści mylnie rozumieli
sformułowanie „cechy formalne”, podając w odpowiedzi informacje dotyczące ikonografii.
Nieco lepszy wynik uczniowie uzyskali w zadaniu 2. (poziom wykonania – 42%). Zadanie to
sprawdzało umiejętność rozumienia wpływów i inspiracji sztuką innych kultur. W zadaniu
zamieszczono podpisaną reprodukcję obrazu Duccio di Buoninsegna Madonna Rucellai. Aby
otrzymać jeden punkt, należało wymienić dwie cechy formalne dzieła, które świadczą
o inspiracji sztuką bizantyjską. Podobnie jak w zadaniu wcześniejszym zdający często nie
rozumieli sformułowania „cechy formalne” i podawali odpowiedzi nie odnoszące się do formy
przedstawienia (przykład 5. i 6.)
Przykład 5.

Przykład 6.

W przykładzie 5. błędna odpowiedź to motyw biblijny, a w przykładzie 6. obecność nimbów.
Przykład 7. przedstawia poprawne rozwiązanie tego zadania.
Przykład 7.

Trzecia wiązka składała się z dwóch zadań. Materiał wyjściowy stanowiły cztery reprodukcje
przedstawiające różne wizerunki Chrystusa. W zadaniu 3.1. należało rozpoznać styl
reprodukowanych dzieł. Zadanie to okazało się trudne (poziom wykonania – 32%).
Reprodukcje zostały tak dobrane, aby przedstawiały dzieła typowe i charakterystyczne dla
danego stylu. Dzieło A przedstawiało romański fresk, dzieło B jeden z obrazów Leonarda da
Vinci, dzieło C ukazywało bizantyjską mozaikę, a ostatni przykład D – to reprodukcja
gotyckiego obrazu Opłakiwanie z Chromanic. Maturzyści mieli trudność z poprawnym
określeniem stylu wszystkich czterech dzieł. Najwięcej pomyłek było przy reprodukcjach A
i C (przykład 8.).
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Przykład 8.

Odpowiedź ta oceniona została na 1 punkt, ponieważ zdający błędnie określił styl dzieła A
i C.
Drugie zadanie wiązki – 3.2. – okazało się znacznie łatwiejsze (poziom wykonania – 69%).
W tabeli podano trzy informacje dotyczące zaprezentowanych dzieł. Dotyczyły one
ikonografii oraz terminologii. Zdający musieli dopasować odpowiednie dzieło do informacji
podanej w tabeli. Pomimo prostych i oczywistych sformułowań, zdający i tutaj nie uniknęli
pomyłek. Wynikało to zapewne z niezrozumienia sformułowań „temat pasyjny” czy
„Pantokrator’.
Kolejna wiązka zadań dotyczyła architektury. W zadaniu 4.1. należało rozpoznać budowlę
przedstawioną na zdjęciu i podać nazwę miasta, w którym się ona znajduje. Zdjęcie
przedstawiało kościół Mariacki w Gdańsku. Jedynie 47% zdających poprawnie rozpoznało
budowlę. Częstym błędem był zapis niepełnej nazwa budowli – pojawiały się same
sformułowania kościół, katedra czy bazylika (przykład 9.).
Przykład 9.

Zadanie 4.2. było bardziej skomplikowane i polegało na analizie bryły i planu kościoła
Mariackiego i dopasowaniu go do dołączonych schematów typów przestrzennych budowli
sakralnych – układu bazylikowego lub halowego. Swoją odpowiedź należało uzasadnić.
Poniżej zamieszczono przykład poprawnego rozwiązania tego zadania (przykład 10.).
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Przykład 10.

Zadanie 4.2. sprawdzało umiejętność analizowania planów i układów przestrzennych budowli
oraz znajomość terminologii z zakresu historii sztuki. Poziom wykonania tego zadania
wyniósł zaledwie 38%. Świadczy to o tym, że zdającym sprawia trudność analiza
zamieszczonego materiału ikonograficznego i uzasadnianie swoich odpowiedzi. Tak niski
wyniki może także dowodzić, że zdający maja problem z rozumieniem podstawowych
terminów z zakresu architektury.
Zadanie 8. sprawdzało umiejętność identyfikacji dzieł na podstawie charakterystycznych
środków warsztatowych i formalnych. Należało określić kierunek reprodukowanego dzieła
oraz wskazać jego cechy, które są charakterystyczne dla danego kierunku. Zamieszczona
reprodukcja przedstawiała obraz impresjonistyczny. Poziom wykonania tego zadania wyniósł
63%. Ponownie, jak w zadaniu 3., wybrane dzieło było typowe dla danego kierunku. Pomimo
tego, było wiele odpowiedzi błędnych wskazujących jako kierunek postimpresjonizm.
Świadczy to o tym, że zdający mają problem z określeniem klasyfikacji stylowej dzieła na
podstawie analizy formalnej. Pojawiły się także odpowiedzi, w których błędnie określono
kierunek, ale podano dobre cechy dzieła. Takie błędy pokazują, że zdającym mylą się
terminy impresjonizm i postimpresjonizm (przykład 11.). Pomimo poprawnie
przeprowadzonej analizy dzieła i wskazaniu cech stylowych zdający otrzymał 0 punktów,
ponieważ źle określił kierunek dzieła.
Przykład 11.

Przedostatnia wiązka w pierwszej części arkusza dotyczyła zagadnień związanych
z techniką wykonywania dzieł. Do zadania dołączone był dwie reprodukcje przedstawiające
portrety namalowane przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. W zadaniu 9.1. należało
podać imię i nazwisko autora portretów, a w zadaniu 9.2. rozpoznać technikę wykonania obu
dzieł oraz wymienić jej dwie cechy charakterystyczne. Poziom wykonania obu zadań był
zbliżony: kolejno 53% i 51%. W większości zdający dobrze rozpoznawali technikę wykonania
portretów, ale mieli problem z precyzyjnym określeniem cech tej techniki. Dużo było
odpowiedzi niejednoznacznych lub ogólnych, które nie odnosiły się bezpośrednio do tej
techniki. W trakcie procesu nauczania należy uczulić uczniów na to, aby ich odpowiedzi były
precyzyjne i odnosiły się bezpośrednio do wymogów polecenia.
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Zadanie 10. było zadaniem zamkniętym typu prawda-fałsz i dotyczyło sztuki 2. połowy XX
wieku. Należało ocenić, czy informacje podane w tabeli są prawdziwe i odnoszą się do
przedstawionego na reprodukcji asamblażu Armana. Aż 69% zdających udzieliło błędnych
odpowiedzi. Zadania dotyczące sztuki 2. połowy XX wieku zazwyczaj sprawiają zdającym
trudność. Nawet w przypadku zadań zamkniętych osiągany wynik jest niski. W trakcie
procesu nauczania nie można pomijać zagadnień związanych ze sztuką powojenną. Wiele
dzieł, które powstało w tamtym okresie, jest nowatorskich, nietypowych i wykonanych
w różnych technikach i wymaga dogłębnego omówienia na lekcjach.
W drugiej części arkusza (Analiza i interpretacja tekstów kultury) znalazło się 5 wiązek zadań
obejmujących analizę rzeźby, rzemiosła artystycznego, malarstwa, tekstu źródłowego
i architektury.
Zadanie 11. opierało się na analizie porównawczej dwóch dzieł: kolumny Marka Aureliusza
oraz kolumny Zygmunta III Wazy. W zadaniu 11.1. należało podać nazwy miast, w których
znajduje się każda z kolumn oraz podać okres, w którym powstała każda z nich. Poziom
wykonania tego zadani wyniósł jedynie 35%. Zadziwiająco najwięcej problemów mieli
uczniowie z określeniem okresu powstania kolumny Zygmuntowskiej. Było bardzo mało
poprawnych odpowiedzi wskazujących na barok. Najczęściej pojawiały się odpowiedzi:
renesans lub klasycyzm (przykład 12.).
Przykład 12.

Tak wiele błędnych odpowiedzi pokazuje, że uczniowie niezbyt dobrze znają sztukę polską.
W większości poprawnie podawali informacje dotyczące kolumny Marka Aureliusza, ale nie
poradzili sobie z naszym rodzimym zabytkiem. Błędne określenie okresu powstania kolumny
Zygmuntowskiej świadczy też o pewnej nielogiczności w myśleniu zdających. Na kolumnie
znajduje się pomnik Zygmunta III Wazy, który był królem Polski pod koniec XVI i w 1. połowie
XVII wieku. Zabytek nie mógł zatem powstać w epoce renesansu. Zadanie to pokazuje
także, że uczniowie nie potrafią połączyć wiedzy z różnych dziedzin. Wydarzenia historyczne
niejednokrotnie miały swoje odzwierciedlenie w sztuce.
W zadaniu 11.2. należało porównać kolumny i podać po dwie cechy formalne każdego
z dzieł (poziom wykonania – 46%). Ponownie, największą trudność w zadaniach otwartych,
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sprawia zdającym precyzyjne udzielenie odpowiedzi. Pojawiło się dużo odpowiedzi
niepełnych, zbyt ogólnych lub mało precyzyjnych (przykład 13.).
Przykład 13.

Zdający otrzymał za tą odpowiedź 1 punkt, ponieważ układ reliefu w dziele A jest spiralny
a nie pasowy.
Ostatnie zadanie tej wiązki było zamknięte i dotyczyło pierwotnej funkcji przedstawionych
budowli. 75% zdających udzieliło poprawnej odpowiedzi.
Kolejne zadania w tej części arkusza dotyczyły rzemiosła artystycznego – dokładnie
przedstawionej na reprodukcji solniczki Benvenuto Celliniego. Zadania 12.1. i 12.2. okazały
się najtrudniejszymi zadaniami w tegorocznym arkuszu maturalnym. Poziom wykonania
wyniósł odpowiednio 13% i 15%. Uczniowie mieli zarówno problem z podaniem autora
i dziedziny sztuki (zadanie 12.1.) jak i określeniem stylu dzieła (zadanie 12.2.). Rzemiosło
artystyczne jest tą dziedziną sztuki, którą omawia się na lekcjach w najmniejszym stopniu,
ale są dzieła tak znane i charakterystyczne dla danej epoki czy stylu, że nie można ich
pominąć na zajęciach historii sztuki. Do tych dzieł z pewnością należy Saliera Benvenuto
Celliniego. Pomimo tego, zdający mieli ogromną trudność z udzieleniem poprawnych
odpowiedzi na pytania dotyczące tego dzieła. W zadaniu 12.2. przy określaniu stylu solniczki
najczęściej pojawiały się błędne odpowiedzi: rokoko lub barok (przykład 14.). Świadczy to
o braku zrozumienia cech formalnych charakterystycznych dla danego stylu
i powierzchownej analizie dzieł. Wykorzystanie złota oraz bogactwo dekoracji uczniowie
automatycznie kojarzyli z rokokiem. Nie zauważali skomplikowanej kompozycji,
wyrafinowanej formy oraz wydłużonych proporcji ciał ułożonych w nienaturalnych pozycjach.
Te cechy formalne dzieła mogłyby ich naprowadzić na poprawną odpowiedź, jaką był
manieryzm.
Przykład 14.
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Kolejna wiązka składała się z dwóch zadań – otwartego i zamkniętego – i dotyczyła analizy
krótkiego tekstu. Zdający mieli za zadanie wskazać, do jakiego kierunku odniósł się w swojej
wypowiedzi Jan Matejko (zadanie 13.1.) oraz wskazać dwóch artystów, którzy byli jego
uczniami (zadanie 13.2.). Dużo trudniejsze okazało się zadanie 13.2. pomimo, że było to
zadanie wielokrotnego wyboru. Poziom wykonania tego zadania wyniósł jedynie 29%.
Następna wiązka zadań opierała się na analizie porównawczej dwóch autoportretów polskich
artystek: Anny Bilińskiej-Bohdanowicz i Tamary Łempickiej (Autoportret w zielonym bugatti).
Wiązka składała się z czterech zadań, w których kolejno należało porównać kompozycję
(zadanie 14.1.), kolorystykę (zadanie 14.2.), sposób ukazania światła (zadanie 14.3.) oraz
sposób przedstawienia rzeczywistości (zadanie 14.4.). Wszystkie zadania okazały się
umiarkowanie trudne – poziom wykonania tych zadań wyniósł odpowiednio: 60%, 65%, 63%
i 54%. Od kilku lat zadania bezpośrednio dotyczące analizy formalnej dzieł sztuki osiągają
wynik w przedziale 50–60%. Wydaje się, że uczniowie mają całkiem dobrze wyćwiczoną tę
umiejętność, ale ponownie pojawiają się błędy polegające na zbyt ogólnych lub
nieprecyzyjnych odpowiedziach (przykład 15.).
Przykład 15.

Odpowiedź „widoczne kontrasty” jest nieprecyzyjna i zbyt ogólna i nie została uznana za
poprawną. Należało doprecyzować odpowiedź i na przykład napisać o kontraście
temperaturowym lub walorowym.
Ostatnia wiązka w drugiej części arkusza polegała na rozpoznaniu i analizie dzieła
architektonicznego – Centrum Pompidou w Paryżu. Podobnie jak w zadaniach
analogicznych, podanie nazwy i kierunku w sztuce, który reprezentuje budowla, okazało się
bardzo trudne: tylko 17% uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi (zadanie 15.1.). Najwięcej
błędnych odpowiedzi dotyczyło kierunku. Pojawiały się odpowiedzi takie jak: sztuka
nowoczesna, modernizm, dekonstruktywizm. Klasyfikacja stylowa dzieł powojennych sprawia
zdającym dużą trudność. Mylą się im kierunki i style, modernizm z postmodernizmem,
a dekonstruktywizm ze sztuką hi-tech. Ogrom zmian i nowatorskich rozwiązań, jakie miały
miejsce w architekturze powojennej, sprawia, że należy zwrócić na lekcjach szczególną
uwagę na ten okres w sztuce.
W zadanie 15.2. należało wymienić dwa nowatorskie rozwiązania architektoniczne
zastosowane w przedstawionej budowli. Poziom wykonania dla tego zadania wyniósł 52%.
Poniżej zamieszczono przykładową poprawną odpowiedź (przykład 16.).
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Przykład 16.

Ogólny wniosek płynący z analizy zadań w drugiej części arkusza maturalnego jest taki, że
maturzyści całkiem dobrze radzą sobie z analizą formalną dzieł, ale od kilku lat coraz
rzadziej stosują profesjonalną terminologię – zdający posiłkują się formą opisową lub stosują
język potoczny. Duży problem cały czas stanowi także rozpoznawanie i klasyfikacja stylowa
dzieł, zwłaszcza sztuki XX wieku.
Wypracowanie
W trzeciej części arkusza, w której sprawdzano umiejętność Tworzenia wypowiedzi, zdający
miał za zadanie napisać wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów (zadanie 16.).
W temacie pierwszym należało przedstawić różnorodność malarstwa pejzażowego jako
odwzorowania rzeczywistości lub subiektywnej wizji artysty. Wypracowanie powinno
zawierać analizę trzech dzieł malarskich z różnych epok lub stylów. Temat wymagał
znajomości malarstwa pejzażowego, ale także umiejętności analizy dzieła sztuki
w kontekście wytycznych zawartych w temacie (przedstawienia realistyczne lub
subiektywne).
Drugi temat dotyczył wpływu kultur pozaeuropejskich na nowożytną i nowoczesną sztukę
europejską. Temat ten wymagał znajomości nie tylko dzieł sztuki, ale także kontekstu ich
powstania oraz tła historycznego. Nie określono dziedzin sztuki, które muszą reprezentować
przywołane przykłady.
Poziom wykonania tego zadania wyniósł 45%, czyli 5 punktów procentowych mniej niż
w roku ubiegłym. Spośród czterech kryteriów, według których oceniano zadanie, takich jak:
1. kompozycja i układ treści, 2. treść, 3. terminologia, 4. język i styl, najważniejsze było
kryterium realizacji treści (poziom wykonania – 45%). Zgodnie z zasadami oceniania jakość
treści wypracowania mogła zostać zaliczona do jednego z czterech poziomów. Każdy
z czterech poziomów, od pierwszego – najniższego do czwartego – najwyższego, był
szczegółowo opisany w Informatorze.
Poziom wykonania dla kryterium treści wypracowania kształtuje się pomiędzy poziomem
pierwszym a drugim, co oznacza, że większość prac charakteryzowała się powierzchownym
podejściem do analizowanego zagadnienia. Zdający często podawali błędne przykłady lub
brakowało pogłębionej analizy i interpretacji dzieł sztuki. Dużą trudność sprawił zwłaszcza
temat drugi. Wydaje się, że większość błędów wynikała z niezrozumienia tematu. Temat
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brzmiał: omów wpływ kultur pozaeuropejskich na sztukę Europy. Część zdających jako
przykład wpływów kultur pozaeuropejskich podawała sztukę starożytnej Grecji lub Rzymu.
Temat pierwszy był w tym roku zdecydowanie chętniej wybierany. Wydawać by się mogło, że
temat pejzażu w sztuce nie powinien przysporzyć problemów, ale niestety
w wypracowaniach pojawiły się przykłady dzieł, które nie są pejzażami, na przykład
Guerenica czy Bitwa pod Grunwaldem. Dużo błędów pojawiało się w opisie i analizie
przywoływanych dzieł. Analiza formalna często była powierzchowna i niedokładna. Zdający
często jedynie opisywali dzieło i nie odnosili się do problemu zawartego w temacie.
W wielu pracach, niezależnie od wybranego tematu, widoczne było stosowanie języka
ubogiego w terminologię. Od kilku lat można zauważyć, że kryterium terminologia wypada
niezbyt dobrze. Maturzyści przy opisie i analizie dzieł nie stosują profesjonalnych terminów
typowych dla historii sztuki. Nie nazywają detali architektonicznych, nie znają określeń
dotyczących kolorystyki obrazów czy kompozycji. W tym roku potwierdza to także wynik:
kryterium terminologia wypadło najsłabiej, poziom wykonania dla tej kategorii to jedynie 32%.
Wyniki w pozostałych kategoriach dotyczących wypracowania to 43% za kompozycję i układ
treści oraz 62% za poprawność językową i stylistyczną. Jak co roku największą trudność
mają uczniowie z poprawnym wnioskowaniem. Prace często nie zawierały wniosków
wynikających z przytoczonej argumentacji lub we wnioskowaniu powielano informacje
zawarte we wstępie.
Poniżej przykład pracy na temat pierwszy. Zdający podał ciekawe przykłady i wysunął
poprawne wnioski. Praca charakteryzuje się jednak nieporadnością językową, a opis
i analiza dzieł jest uboga w profesjonalną terminologię.
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Praca zamieszczona poniżej prezentuje dobre opracowanie tematu 2. Zdający poprawnie
omówił trzy przykłady dzieł, w których widoczna jest inspiracja sztuką pozaeuropejską:
sztuką Bliskiego Wschodu u Jean Auguste’a Ingresa, sztuką japońską u Alfonsa Muchy
i sztuką afrykańską w twórczości Pabla Picassa. Praca zawiera poprawne, ale uproszczone
wnioskowanie. Wypracowanie to zostało ocenione na 16 punktów.
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Wnioski i rekomendacje
1. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najtrudniejsza dla zdających okazała się
część testowa. Najsłabszą stroną maturzystów jest znajomość konkretnych dzieł, ich
tytułów, autorów, czasu powstania i środowisk artystycznych. Zdający często wykazują się
pobieżną wiedzą na temat dzieł sztuki, podając tylko jedną z wymaganych w zadaniu
informacji, np. tylko autora lub tylko tytuł. Dużą trudność stanowi także klasyfikacja
stylowa dzieł. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby maturzyści ćwiczyli rozpoznawanie dzieł
sztuki oraz określanie stylu lub kierunku na podstawie charakterystycznych środków
warsztatowych i formalnych.
2. Duży problem stanowi także znajomość terminologii charakterystycznej dla historii sztuki.
Poprawnych odpowiedzi na zadania sprawdzające znajomość terminologii typowej dla
historii sztuki udzieliło nie więcej niż kilkanaście procen zdających. Poza znajomością
pojęć należy także rozwijać umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Zadania dotyczące
analizy dzieł sztuki oraz wypracowania pokazały, że zdający nie potrafią stosować
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fachowej terminologii, opisując dzieła sztuki. Coraz częściej w pracach pojawia się język
potoczny lub maturzyści, nie znając odpowiednich terminów, posługują się formą opisową.
W toku kształcenia należy zwrócić uwagę na doskonalenie wiedzy z zakresu terminologii
oraz umiejętności wykorzystania jej przy opisie i analizie dzieł sztuki.
3. Analiza tegorocznych prac maturalnych ponownie pokazała, że zdający posiadają
niedostateczną wiedzę z zakresu sztuki XX wieku, zwłaszcza jej II połowy. Maturzyści
mylą kierunki i style oraz mają trudności z rozpoznaniem najbardziej znanych dzieł.
Przygotowując się do egzaminu z historii sztuki, należy zwrócić uwagę na dogłębne
zapoznanie się ze sztuką XX wieku, zwłaszcza sztuką powojenną.
4. Niski wynik uzyskany w tym roku za wypracowania pokazuje, że jest to umiejętność, którą
należy doskonalić. Zdający mają problem z doborem poprawnych dzieł do analizy,
formułowaniem wnikliwych wniosków oraz z posługiwaniem się poprawnym językiem.
Ponadto maturzyści nie czytają dokładnie poleceń, co przekłada się na realizację tematu.
Należy zwracać uwagę uczniom, aby uważnie czytali polecania oraz przy wyborze
przykładów do omówienia kierowali się wymaganiami postawionymi w temacie.
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Język łaciński i kultura antyczna
Opis arkusza egzaminu maturalnego
W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej
został przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku
nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.1
Arkusz egzaminacyjny z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym
składał się z trzech części i zawierał 10 zadań.
W pierwszej części zdający dokonywał autorskiego przekładu oryginalnego tekstu
łacińskiego na język polski, a także rozwiązywał zadania, które sprawdzały znajomość
realiów historyczno-kulturowych, literatury oraz wybranych zagadnień z historii Greków
i Rzymian. Druga część arkusza wymagała rozwiązania testu leksykalno-gramatycznego opartego między innymi na słownictwie oryginalnego tekstu łacińskiego
zamieszczonego w części pierwszej. Celem części trzeciej było napisanie w języku polskim
wypracowania na określony w zadaniu temat dotyczący roli, jaką pełniła sztuka w starożytnej
Grecji i Rzymie.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 60 punktów, z czego za
tłumaczenie tekstu można było uzyskać 30 punktów, za rozwiązanie testu – 15 punktów,
a za wypracowanie na temat kultury antycznej – 15 punktów.

Dane dotyczące populacji zdających
TABELA 1.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM*

Liczba zdających

30
z liceów ogólnokształcących

1

ze szkół na wsi

0

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców

2

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszu
standardowym

29

z techników

6

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

22

ze szkół publicznych

21

ze szkół niepublicznych

9

kobiety

20

mężczyźni

10

bez dysleksji rozwojowej

27

z dysleksją rozwojową

3

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów.

Z egzaminu zwolniono 1 osobę − finalistę Olimpiady Języka Łacińskiego.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, z późn. zm.).
1
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TABELA 2.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszach
dostosowanych

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

0

słabowidzący

0

niewidomi

0

słabosłyszący

0

niesłyszący

0

z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym
porażeniem dziecięcym

0

Ogółem

0

Przebieg egzaminu

TABELA 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

Termin egzaminu

4 maja 2022 r.

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego

180 minut

Liczba szkół

15

Liczba zespołów egzaminatorów

-

Liczba egzaminatorów

-

Liczba obserwatorów2 (§ 8 ust. 1)

0

Liczba
unieważnień3

w przypadku:
art. 44zzv
pkt 1

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez zdającego

0

art. 44zzv
pkt 2

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

0

art. 44zzv
pkt 3

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

0

art. 44zzw
ust. 1

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

0

art. 44zzy
ust. 7

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

0

art. 44zzy
ust. 10

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty
odpowiedzi)

0

Liczba wglądów3 (art. 44zzz)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).
3 Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.).
2
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Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdających
W YKRES 1.

ROZKŁAD WYNIKÓW ZDAJĄCYCH

7,0%

Procent zdających

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

Wynik procentowy

TABELA 4.

W YNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*

Zdający

ogółem

Liczba
zdających

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

30

3

100

68

12

Odchylenie
Średnia
standardowe
(%)
(%)
58

30

* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej
zdających.
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Poziom wykonania zadań
TABELA 5.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne 2022

Wymagania szczegółowe

Poziom
wykonania
zadania
(%)

1.

II. Tworzenie wypowiedzi –
przekład na język polski.
I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.

Zdający:
2.1) dokonuje samodzielnego przekładu na język polski
łacińskiego tekstu, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, oddaje w przekładzie ogólny charakter
i funkcję tłumaczonego tekstu; znajduje właściwe
polskie odpowiedniki leksykalne dla łacińskich wyrazów
i struktur; stosuje poprawne techniki przekładu;
redaguje przekład spójny i poprawny stylistycznie;
2.3) wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu kultury
antycznej do sporządzenia przekładu;
1.1) rozpoznaje formy morfologiczne [...];
1.2) identyfikuje charakterystyczne dla łaciny
konstrukcje składniowe [...];
1.5) wykorzystuje wiedzę o antyku do odczytywania
sensu tekstów łacińskich i w przekładzie dotyczących
mitów antycznych, […] życia politycznego (ustrój […]
Rzymu […]), […] wybranych zagadnień z życia
codziennego […] Rzymian […].

54

2.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.
III. Analiza i interpretacja
tekstów kultury.

Zdający:
1.5) wykorzystuje wiedzę o antyku do odczytywania
sensu tekstów łacińskich
i w przekładzie dotyczących […] życia politycznego
(ustrój […] Rzymu) […].
3.1) […] selekcjonuje wiadomości i je wykorzystuje do
wykonania postawionych zadań.

57

3.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.
III. Analiza i interpretacja
tekstów kultury.

Zdający:
1.5) wykorzystuje wiedzę o antyku do odczytywania
sensu tekstów łacińskich
i w przekładzie dotyczących […] życia politycznego
(ustrój […] Rzymu) […].
3.1) […] selekcjonuje wiadomości i je wykorzystuje do
wykonania postawionych zadań.

52

4.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w
nich informacji.
III. Analiza i interpretacja
tekstów kultury.

Zdający:
1.5) wykorzystuje wiedzę o antyku do odczytywania
sensu tekstów oryginalnych i w przekładzie
dotyczących mitów antycznych, sztuki [...].
3.1) [...] selekcjonuje wiadomości i je wykorzystuje do
wykonania postawionych zadań.

80

Nr
zad.

Wymagania ogólne
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5.

6.

7.

8.

9.

Zdający:
1.5) wykorzystuje wiedzę o antyku do odczytywania
sensu tekstów łacińskich i w przekładzie dotyczących
mitów antycznych, [...] literatury greckiej […], literatury
rzymskiej […].
3.1) [...] selekcjonuje wiadomości i je wykorzystuje do
wykonania postawionych zadań.

80

Zdający:
1.2) identyfikuje charakterystyczne dla łaciny
konstrukcje składniowe: szyk zdania; struktura
składniowa zdania w stronie czynnej i biernej; funkcje
składniowe i semantyczne rzeczownika
w poszczególnych przypadkach; funkcje składniowe
i semantyczne nieosobowych form czasownika
(infinitivus activi i passivi praesentis, perfecti […]);
konstrukcje składniowe charakterystyczne dla łaciny:
accusativus cum infinitivo, […] dativus
possessivus […];
1.3) dokonuje transformacji gramatycznych: odmienia
rzeczowniki […]; tworzy formy
czasownikowe w czasach głównych i historycznych,
w trybach, stronach i liczbach; dokonuje transformacji
gramatycznych w zakresie konstrukcji składniowych
(accusativus cum infinitivo, […] dativus possessivus
[…]).

41

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.

1.4) Zdający wymienia wyrazy pochodzenia łacińskiego
funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach;
dostrzega związki języka polskiego z językiem
łacińskim […].

67

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.

Zdający:
1.1) rozpoznaje formy morfologiczne ([…] stronę
czynną i bierną czasowników we wszystkich czasach
w indikatiwie i koniunktiwie […]);
1.2) identyfikuje charakterystyczne dla łaciny
konstrukcje składniowe: szyk zdania, struktura
składniowa zdania w stronie czynnej i biernej; […]
składnia nazw miast; consecutio temporum, zdania
podrzędne z […] koniunktiwem;
1.3) dokonuje transformacji gramatycznych: odmienia
rzeczowniki […]; tworzy formy
czasownikowe w czasach głównych i historycznych,
w trybach, stronach i liczbach […].
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I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.

Zdający:
1.1) rozpoznaje formy morfologiczne ([…] stronę
czynną i bierną czasowników we wszystkich czasach
w indikatiwie i koniunktiwie; […] participia (praesentis
activi […]); czasowniki nieregularne […]);
1.3) dokonuje transformacji gramatycznych: […] tworzy
formy czasownikowe w czasach głównych
i historycznych, w trybach, stronach i liczbach […].
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I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.
III. Analiza i interpretacja
tekstów kultury.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji.
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10.

II. Tworzenie wypowiedzi [...].
III. Analiza i interpretacja
tekstów kultury.

W YKRES 2.

Zdający:
2.2) tworzy wypowiedzi z wykorzystaniem popularnych
łacińskich terminów z różnych dziedzin.
3.1) dostrzega antyczne źródła konkretnych zjawisk
naszej cywilizacji i kultury – samodzielnie analizuje
i syntetyzuje treści zawarte w tekstach łacińskich
i w przekładzie; interpretuje fakty i zdarzenia
historyczne, selekcjonuje wiadomości i je wykorzystuje
do wykonania postawionych zadań;
3.2) integruje wiedzę z różnych dziedzin do wyrażania
i uzasadniania swojego punktu widzenia ([…] zjawiska
społeczne i polityczne […] wydarzenia z dziedziny
kultury).
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POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH
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poziom opanowania (%)
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obszar wymagań ogólnych

Komentarz
Analiza jakościowa zadań
Średni wynik uzyskany przez zdających egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury
antycznej w 2022 roku w województwie mazowieckim wyniósł 58% i był o 4 punkty
procentowe niższy niż wynik uzyskany przez absolwentów w ubiegłym roku. Wynik ten
pokazuje, że zawarte w arkuszu egzaminacyjnym zadania były dla zdających trudne.
Maturzyści najlepiej poradzili sobie z zadaniami z zakresu III obszaru wymagań ogólnych
(Analiza i interpretacja tekstów kultury), dla którego poziom wykonania zadań wyniósł 65%.
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Arkusz składał się z 10 zadań, spośród których jedno polegało na tłumaczeniu tekstu
łacińskiego na język polski (zadanie 1.), osiem kolejnych sprawdzało wiedzę i umiejętności
zdających w zakresie kultury antycznej (zadania 2.–5.) oraz gramatyki języka łacińskiego
(zadania 6.–9.), ostatnie (zadanie 10.) sprawdzało umiejętność tworzenia dłuższej
wypowiedzi, uwzględniającej analizę i interpretację zamieszczonych materiałów źródłowych.
Zadania 2.–9. związane były z tłumaczonym w zadaniu 1. tekstem łacińskim, to znaczy
zadania kulturowe odnosiły się do kontekstu historycznego i mitologicznego tekstu,
a zadania językowe oparte były na strukturze gramatycznej i składniowej oraz zasobie
leksykalnym tekstu, dzięki czemu zdający nie tracili czasu na ponowne wyszukiwanie form
podstawowych słów zawartych w zadaniach gramatycznych.
Zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniami z zakresu kultury antycznej, z których wyniki
mieszczą się w przedziale od 52% (zadanie 3.) do 80% (zadanie 4.). Trudniejsze dla
zdających okazały się zadania językowe, gdzie najwyższym wynikiem było 67% (zadanie 7.)
a najniższym 41% (zadanie 6.). Poziom wykonania tłumaczenia tekstu (zadanie 1.) to 54%,
a tworzenia dłuższej wypowiedzi (zadanie 10.) to 65%.
Stopień opanowania wiedzy i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych
zadaniach
Przekład tekstu łacińskiego na język polski (zadanie 1.).
Zadanie 1. polegało na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego opracowanego na podstawie
passusu jednej z mów Cycerona przeciwko Werresowi (In Verrem, II.4, 72, 74). Treść tekstu
stanowiła zamkniętą całość, odnoszącą się do przywołanej przez Cycerona opowieści
o mitologicznych początkach Segesty i znajdującym się w tym mieście posągu bogini Diany.
Pod tekstem zamieszczone zostały objaśnienia imion i nazw własnych oraz znaczenie słów
rzadkich lub użytych w nietypowym kontekście, a także wieloznacznych spójników zdań
złożonych. W czasie tłumaczenia tekstu zdający mogli korzystać ze słownika łacińsko-polskiego.
Translacja tekstu łacińskiego na język polski to najtrudniejsze i najbardziej wymagające
zadanie egzaminacyjne. Zadanie to jest nie tylko czasochłonne, ale przede wszystkim
wymaga precyzji w rozpoznawaniu zawartych w tekście form morfologicznych i struktur
składniowych, identyfikowaniu i wyszukiwaniu w słowniku form podstawowych słów
łacińskich, dobieraniu odpowiednich i dostosowanych do kontekstu polskich ekwiwalentów
semantycznych łacińskich słów, form i struktur gramatycznych i wreszcie w konstruowaniu
poprawnego pod względem językowym tłumaczenia, oddającego zarówno treść jak
i strukturę tekstu łacińskiego. Oznacza to, że zdający muszą wykazać się nie tylko
znajomością gramatyki łacińskiej, słownictwa i wiedzą z zakresu kultury antycznej, ale także
znajomością i umiejętnością praktycznego zastosowania zasad techniki tłumaczenia tekstu
łacińskiego oraz umiejętnością tworzenia spójnego i poprawnego pod względem językowym
i stylistycznym tekstu polskiego. Popełniane błędy najczęściej wynikają z:
− niewystarczającej znajomości gramatyki, co powoduje błędne rozpoznanie i identyfikację
form morfologicznych i struktur składniowych
− braku precyzji w doborze polskich odpowiedników łacińskich form morfologicznych,
struktur składniowych, słów i wyrażeń idiomatycznych
− nieznajomości kontekstu historycznego i kulturowego tłumaczonego tekstu
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− niezrozumienia sensu poszczególnych fraz, wynikającego z błędnego rozpoznania form
podstawowych lub wyboru nieodpowiedniego znaczenia słów łacińskich
− braku lub niewystarczających umiejętności łączenia treści poszczególnych fraz i tworzenia
ciągłego i poprawnego tekstu polskiego
− braku zachowania logiki i spójności tekstu polskiego.
Stosunkowo niski, chociaż porównywalny z poprzednimi latami, poziom wykonania zadania
i typy popełnianych błędów wskazują na to, że tłumaczenie tekstu łacińskiego na język polski
jest dla zdających trudne i przysparza im najwięcej problemów, mimo że w praktyce szkolnej
ćwiczenia translacyjne stanowią podstawę procesu nauczania języka łacińskiego i kultury
antycznej.
Uzyskane przez zdających wyniki wskazują, że nie było przekładów całkowicie
niepoprawnych. W wielu przypadkach zdający prawidłowo tłumaczyli pojedyncze frazy, ale
nie potrafili stworzyć spójnego przekładu całego tekstu, w którym oddane byłyby treść i sens
fragmentu z dzieła Cycerona. Poniżej zamieszczone zostały przykłady bardzo dobrego
(przykład 1.), dobrego (przykład 2.) i przeciętnego (przykład 3.) tłumaczenia tekstu.
Przykład 1.
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Przykład 2.
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Przykład 3.

Zadania sprawdzające znajomość realiów historyczno-kulturowych (zadania od 2. do 5.).
Zadania od 2. do 5. służyły sprawdzeniu podstawowej wiedzy z zakresu kultury antycznej
i nawiązywały tematycznie do problematyki poruszonej w tekście łacińskim z zadania 1.
Zadania 2. i 3. miały charakter otwarty i dotyczyły zagadnień związanych z historią i ustrojem
Rzymu. Zdający musieli wykazać się znajomością podstawowych terminów odnoszących się
do podbojów i administracji rzymskiej oraz nazw i hierarchii urzędów republikańskich.
Maturzyści poradzili sobie z tymi zadaniami przeciętnie, szczególnie biorąc pod uwagę niski
poziom szczegółowości pytań. W zadaniu 2. należało wpisać nazwę terminu, którym
Rzymianie określali terytorium podbite i zarządzane przez rzymskiego urzędnika, zaś
w zadaniu 3. wymienić nazwy dwóch urzędów, wyższych rangą od kwestora. Poziom
wykonania zadania 2. to 57%, a zadania 3. – 52%. Poniżej zamieszczone zostały przykłady
poprawnej odpowiedzi (przykład 4.) i częściowo poprawnej odpowiedzi (przykład 5.).
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Przykład 4.

Przykład 5.

Zadania 4. i 5. sprawdzały znajomość mitologii greckiej i rzymskiej. Zadanie 4. miało
charakter otwarty i polegało na rozpoznaniu bóstw przedstawionych na zamieszczonych
reprodukcjach. Zadanie to było jednym z najłatwiejszych w całym arkuszy egzaminacyjnym
i zostało poprawnie rozwiązane przez 80% zdających. Zadanie 5. miało charakter zamknięty.
Zdający musieli wybrać spośród czterech propozycji jedną poprawną odpowiedź, która była
prawidłowym uzupełnieniem zdania „W trakcie tułaczki Eneasz dotarł do Kartaginy, gdzie
gościny udzieliła mu…”. Poziom wykonania zadania 5. wyniósł również 80%. Poprawne
rozwiązanie zadań 4. i 5. ilustruje przykład 6.

Strona 93 z 102

94
Egzamin maturalny – język łaciński i kultura antyczna

Przykład 6.

Test leksykalno-gramatyczny (zadania od 6. do 9.).
Zadania od 6. do 9. sprawdzały znajomość gramatyki języka łacińskiego, umiejętność
rozpoznawania i transformacji form morfologicznych i struktur składniowych
charakterystycznych dla łaciny oraz umiejętność wskazywania wpływów języka łacińskiego
na współczesna polszczyznę.
Z całego arkusza egzaminacyjnego najtrudniejsze dla zdających okazało się zadanie 6.,
którego poziom wykonania wyniósł zaledwie 41%. Miało ono charakter otwarty i polegało na
dokonaniu transformacji trzech zdań, z zastosowaniem wskazanych w poleceniu struktur
składniowych.
Zdanie Segesta est oppidum pervetus in Sicilia (a) należało przekształcić, stosując
accusativus cum infinitivo. Dodatkowo, dla uniknięcia wieloznaczności, w zadaniu
egzaminacyjnym podano verbum regens, od którego trzeba było uzależnić zastosowaną
strukturę. Transformacja zdania Segesta a Carthaginiensibus deleta est (b) wymagała
zastosowania strony czynnej, a w przypadku zdania Diana habebat sagittas et arcum (c)
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zdający musieli użyć struktury dativus possessivus. Przy przekształcaniu zdań nie można
było zmienić czasu orzeczenia. Poniżej zamieszczone zostały poprawne rozwiązanie tego
zadania (przykład 7.) oraz częściowo poprawne rozwiązania, ilustrujące różne typy błędów
(przykłady 8a., 8b. i 8c).
Przykład 7.

Przykład 8a.

Transformacja dwóch pierwszych zdań (a. i b.) została wykonana poprawnie. W zdaniu c.
zdający poprawnie zastosował strukturę dativus possessivus, ale zmienił czas orzeczenia,
przez co przekształcenie zdania nie mogło zostać uznane za poprawne.
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Przykład 8b.

Transformacja zdania b) wykonana została poprawnie. W przypadku pozostałych zdań
przekształcenie nie mogło być uznane za poprawne z powodu błędów gramatycznych,
polegających na zastosowaniu niepoprawnych form morfologicznych. W zdaniu a) zdający
popełnił błąd w odmianie przymiotnika pervetus. Przymiotnik ten odmienia się według
paradygmatu deklinacji trzeciej (gen. sg. perveteris). Ponadto rzeczownik oppidum, do
którego przymiotnik pervetus się odnosi, jest rodzaju nijakiego, a zatem należało zastosować
zasadę mówiąca o tym, że w przypadku neutrów acc.sg. jest zawsze taki sam jak nom. sg.
Zdający popełnił więc typowy błąd polegający na nieprawidłowym przyporządkowaniu słowa
do paradygmatu fleksji nominalnej i tworzeniu niepoprawnych form z wykorzystaniem
niewłaściwej końcówki fleksyjnej. W zdaniu c) zdający nie uwzględnił koniecznej zmiany form
sagittas et arcum (acc.) na sagittae et arcus (nom.), przez co zdanie jest całkowicie
niepoprawne gramatycznie. W strukturze dativus possessivus obowiązują jednoznaczne
i sztywne zasady dystrybucji przypadków, gdzie posiadacz wyrażony musi być przez dativus,
a rzecz posiadana przez nominativus. Zdanie w innej postaci jest niepoprawne.
Przykład 8c.
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Transformacja zdań a) i c) została wykonana poprawnie. W zdaniu b) natomiast zdający
popełnił typowy błąd gramatyczny polegający na niedostosowaniu formy orzeczenia do
podmiotu. Podmiotem przekształconego zdania jest słowo Carthaginienses, występujące
w liczbie mnogiej, podczas gdy orzeczenie delevit użyte zostało w liczbie pojedynczej
zamiast poprawnej formy liczby mnogiej deleverunt. Zdanie w tej postaci jest niepoprawne
gramatycznie.
Zadanie 7. sprawdzało umiejętność dostrzegania i wskazywania wpływów języka łacińskiego
na współczesną polszczyznę. Miało charakter otwarty i polegało na podaniu polskich
odpowiedników słów łacińskiego pochodzenia: manualny, preferować, koniunkcja. Zadanie
zostało wykonane na poziomie 59%. Poniżej przedstawione zostały poprawne rozwiązanie
(przykład 9.) i niepoprawne rozwiązanie (przykład 10.).
Przykład 9.

Przykład 10.

Wpisane odpowiedzi pokazują, że zdający nie zrozumiał polecenia lub nie wie, jak należy
rozumieć pojęcie „synonimy”. W efekcie zamiast poprawnych rozwiązań w postaci wyrazów
bliskoznacznych zdający podał (nota bene prawidłowy) łaciński źródłosłów wymienionych
polskich wyrazów. Zadanie zostało więc wykonane niezgodnie z poleceniem.
Zadanie 8. miało charakter zamknięty i polegało do wyborze poprawnego uzupełnienia
zdania łacińskiego. W zadaniu tym sprawdzano znajomość zasad stosowania form
czasownikowych w funkcji orzeczenia zdań podrzędnie złożonych (zdanie 1.) oraz zasad
tzw. składni nazw miast. Zadanie zostało wykonane na poziomie 65%. Błędy popełniane
w tego typu zadaniach wynikają albo z niezrozumienia zdania albo z nieznajomości reguł
gramatycznych. Poprawne rozwiązanie tego zadania ilustruje przykład 11.
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Przykład 11.

Zadanie 9. Okazało się również stosunkowo trudne dla zdających, a polegało na tworzeniu
form morfologicznych czasowników. Poziom wykonania zadania to 64%. Należy zwrócić
uwagę, że było to jedno z trzech zadań egzaminacyjnych, z którymi zdający poradzili sobie
nie najlepiej. W zadaniu podane zostały formy colebatur, veniente, essem i zadaniem
zdających było utworzenie analogicznych form utworzonych od czasownika demonstrare.
Trudność tego zadania polegała na tym, że każdy z czasowników colere, venire,
demonstrare należy do innej koniugacji, co wpływa na paradygmat odmiany. Ponadto
czasownik esse odmienia się nieregularnie. Należy jednak podkreślić, że wykorzystane w
zadaniu słowa to jedne z najczęściej występujących i typowych czasowników łacińskich,
których odmiana nie powinna stanowić problemu dla zdających. Zazwyczaj popełniane błędy
w tego typu zadaniach polegają na tworzeniu błędnych form morfologicznych, co wynika
z niewystraczającej znajomości fleksji werbalnej albo z braku precyzji i nieuwagi zdających.
Prawidłowe rozwiązanie tego zadania przedstawia przykład 12.
Przykład 12.

Wypracowanie
Ostatnie zadanie w arkuszu egzaminacyjnym (zadanie 10.) sprawdzało umiejętność
tworzenia dłuższej wypowiedzi, w oparciu o wiedzę własną oraz analizę i interpretację
zamieszczonych materiałów źródłowych. Zdający mieli za zadanie napisanie wypowiedzi na
temat roli, jaką odgrywała sztuka w starożytnej Grecji i Rzymie. Zadanie okazało się
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stosunkowo trudne, a poziom jego wykonania wyniósł 64%. Temat wypracowania wymagał
znajomości kultury greckiej i rzymskiej. Z tych powodów część zdających ograniczyła się
wyłącznie do analizy i interpretacji zamieszczonych materiałów źródłowych albo ograniczyła
swoją wypowiedź do ogólnych informacji. Poniżej zamieszczony został przykład
wypracowania ocenionego na maksymalną liczbę punktów (przykład 13.).
Przykład 13.
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Wnioski i rekomendacje
1. Średni wynik na poziomie 58% pokazuje, że arkusz egzaminacyjny okazał się dla
zdających umiarkowanie trudny.
2. Najtrudniejsze dla zdających były zadania językowe, w tym przede wszystkim
transformacje gramatyczne i tworzenie form morfologicznych, ale także tłumaczenie
tekstu łacińskiego na język polski. Należy zatem zwrócić większą uwagę na doskonalenie
i rozwijanie kompetencji językowych i translacyjnych uczniów przygotowujących się do
egzaminu maturalnego w kolejnych latach.
3. Lepiej niż z zadaniami językowymi zdający poradzili sobie z zadaniami z zakresu kultury
antycznej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że relatywnie słabo wypadły zadania dotyczące
historii i ustroju Rzymu, mimo że poziom szczegółowości pytań był niski. Należy więc
zwrócić uwagę na głębszą korelację treści nauczanych na lekcjach języka łacińskiego
i innych przedmiotów humanistycznych, w tym przede wszystkim historii, języka polskiego
i filozofii. Szersze spojrzenie na kulturę antyczną i znajomość kontekstu historycznego
i kulturowego ułatwi zdającym rozwiązywanie także innych zadań, w tym tłumaczenie
tekstu łacińskiego.

Strona 101 z 102

102
Egzamin maturalny – język łaciński i kultura antyczna

4. Należy w jak najszerszym zakresie doskonalić umiejętności związane z tłumaczeniem
tekstu, w tym przede wszystkim rozpoznawanie struktury gramatycznej i leksykalnej
tłumaczonego tekstu, odczytywanie sensu i odbiór treści tekstu, identyfikowanie form
podstawowych słów występujących w tekście, dobór odpowiednich ekwiwalentów
znaczeniowych łacińskich form morfologicznych, struktur składniowych, leksyki
i idiomatyki, tworzenie logicznego, spójnego i poprawnego pod względem językowym
przekładu w języku polskim. Ważne jest także sprawne i umiejętne posługiwanie się
słownikiem łacińsko-polskim.
5. W procesie nauczania należy zwracać większą uwagę na analizę i twórczą interpretację
materiałów źródłowych, w tym także materiałów ikonograficznych. Materiały źródłowe
powinny stanowić punkt wyjścia do zaprezentowania przez zdających szerszego
kontekstu kulturowego, uwzględniającego nie tylko wiedzę z zakresu kultury antycznej,
ale także recepcję antyku i umiejętność dostrzegania i wskazywania związków
językowych i kulturowych współczesnej kultury i polszczyzny z dziedzictwem grecko-rzymskiego antyku.
6. Należy zwracać uwagę na precyzyjne czytanie poleceń i rozwiązywanie zadań. Część
popełnionych przez zdających błędów wynikała bowiem z braku uwagi i należytej
dokładności. Precyzja i staranność szczególnie istotne są w rozwiązywaniu zadań
gramatycznych i w tłumaczeniu tekstu.
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