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W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego został przeprowadzany 

na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.1 

Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Arkusz standardowy zawierał 

19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 

45 punktów, w tym 12 punktów rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 33 punkty za rozwiązanie 

zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań 

zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego 

(fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz tekstu nieliterackiego (Przyjaciel 

mądrości Tadeusza Płużańskiego). Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały m.in. 

znajomość treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych oraz umiejętność 

interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza inspirowanych lekturami obowiązkowymi, 

napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów 

wypracowania: rozprawkę albo opowiadanie. 
 
  

 
1 Załącznik nr 1 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. Opis arkusza standardowego 
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 UCZNIOWIE ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM 

Liczba uczniów 9 857 

Uczniowie  

bez dysleksji rozwojowej 8 529 

z dysleksją rozwojową 1 328 

dziewczęta 4 780 

chłopcy 5 077 

ze szkół na wsi 4 557 

ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 2 406 

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 1 315 

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 1 579 

ze szkół publicznych 9 550 

ze szkół niepublicznych 307 
 

Z egzaminu zwolniono 34 uczniów − laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz 

laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 
 
 

 UCZNIOWIE ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH 

Uczniowie  
 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 95 
słabowidzący i niewidomi  36 
słabosłyszący i niesłyszący  26 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  140 
z afazją 20 
z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym 
porażeniem dziecięcym 

3 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 6 
o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy2 (cudzoziemcy) 17 

 Ogółem 343 

 
  

 
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910). 

2. Dane dotyczące populacji uczniów 

TABELA 1. 

TABELA 2. 
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 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

Termin egzaminu 25 maja 2021 r. 

Czas trwania egzaminu 

120 minut dla uczniów 
rozwiązujących 
zadania w arkuszu 
standardowym lub 
czas przedłużony 
zgodnie  
z przyznanym 
dostosowaniem 

Liczba szkół 489 
Liczba zespołów egzaminatorów 8 
Liczba egzaminatorów 143 
Liczba obserwatorów3 (§ 7 ust. 1) 1 
Liczba 
unieważnień4 

w przypadku: 

art. 44zzv pkt 1 stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez ucznia - 

art. 44zzv pkt 2 wniesienia lub korzystania przez ucznia w 
sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego 

- 

art. 44zzv pkt 3 zakłócania przez ucznia prawidłowego 
przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

- 

art. 44zzw  
ust. 1  

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez ucznia 

- 

art. 44zzy  
ust. 7 

stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty 

- 

art. 44zzy  
ust. 10 

niemożności ustalenia wyniku  
(np. zaginięcie karty odpowiedzi) 

- 

inne (np. złe samopoczucie ucznia) - 

Liczba wglądów4 (art. 44zzz ust. 1) 9 

 

  

 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361). 
4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

3. Przebieg egzaminu 

TABELA 3. 
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Wyniki uczniów 

 

 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 

 WYNIKI UCZNIÓW – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

9 857 2 100 62 64 59 18 

 
 

 

  

4. Podstawowe dane statystyczne 

WYKRES 1. 

TABELA 4. 
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Wyniki uczniów w procentach, odpowiadające im wartości centyli i wyniki na skali 

staninowej 

 WYNIKI UCZNIÓW W PROCENTACH, ODPOWIADAJĄCE IM WARTOŚCI CENTYLI I WYNIKI NA SKALI 

STANINOWEJ 

Język polski 

wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

stanin wynik 
procentowy 

wartość 
centyla 

stanin 

0 1 

1 

49 28 

4 
2 1 51 32 

4 1 53 36 

7 1 56 40 

9 1 58 44 

5 
11 2 60 49 

13 2 62 54 

16 3 64 59 

18 4 67 64 

6 
20 5 69 69 

22 6 

2 

71 74 

24 7 73 78 

27 8 76 82 

7 29 9 78 86 

31 11 80 89 

33 12 82 92 

8 36 14 

3 

84 94 

38 16 87 96 

40 18 89 98 

9 

42 20 91 99 

44 22 93 100 

47 25 96 100 
 98 100 

100 100 

 

Wyniki w skali centylowej i staninowej umożliwiają porównanie wyniku ucznia z wynikami 

uczniów w całym kraju. Na przykład, jeśli uczeń z języka polskiego uzyskał 76% punktów 

możliwych do zdobycia (wynik procentowy), to oznacza, że jego wynik jest taki sam lub wyższy 

od wyniku 82% wszystkich zdających (wynik centylowy), a niższy od wyniku 18% zdających 

i znajduje się on w 7. staninie. 

   

TABELA 5. 
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Średnie wyniki szkół na skali staninowej 

 WYNIKI SZKÓŁ NA SKALI STANINOWEJ 

Stanin Przedział wyników (w %) 

1 7–41 

2 42–48 

3 49–52 

4 53–57 

5 58–61 

6 62–65 

7 66–69 

8 70–74 

9 75–90 

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. 

Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach nie oznacza 

tego samego poziomu osiągnięć. 

  

TABELA 6. 
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Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową 

 

 ROZKŁADY WYNIKÓW UCZNIÓW BEZ DYSLEKSJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ 

 

  WYNIKI UCZNIÓW BEZ DYSLEKSJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ – PARAMETRY 

STATYSTYCZNE 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%) 
Modalna 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Uczniowie  
bez dysleksji 

8 529 2 100 62 64 59 18 

Uczniowie  
z dysleksją 
rozwojową 

1 328 2 96 60 69 57 18 

 
  

WYKRES 2. 

TABELA 7. 
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Wyniki dziewcząt i chłopców 
 

 
 

 ROZKŁADY WYNIKÓW DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 

 WYNIKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Płeć  
Liczba 

uczniów 
Minimum 

(%) 
Maksimum 

(%) 
Mediana 

(%) 
Modalna 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Dziewczęta  4 780 4 100 67 64 65 16 

Chłopcy  5 077 2 100 56 58 54 18 

  

WYKRES 3. 

TABELA 8. 
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Wyniki uczniów a wielkość miejscowości 

 WYNIKI UCZNIÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI SZKOŁY – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum  

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%)  
Modalna 

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Wieś  4 557 2 100 60 64 58 18 

Miasto  
do 20 tys. 
mieszkańców 

2 406 4 100 60 69 58 19 

Miasto  
od 20 tys.  
do 100 tys. 
mieszkańców 

1 315 4 100 60 62 58 18 

Miasto powyżej 
100 tys. 
mieszkańców 

1 579 4 100 67 64 65 17 

 

 

Wyniki uczniów szkół publicznych i szkół niepublicznych 

 WYNIKI UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

 
Liczba 

uczniów 
Minimum  

(%) 
Maksimum 

(%)  
Mediana 

(%)  
Modalna  

(%) 
Średnia 

(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

Szkoła 
publiczna 

9 550 2 100 62 64 59 18 

Szkoła 
niepubliczna  

307 4 100 64 69 57 21 

 

  

TABELA 9. 

TABELA 10. 
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Poziom wykonania zadań 

 POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Numer 
zadania 

Wymagania ogólne  Wymagania szczegółowe 
Poziom  

wykonania 
zadania (%) 

1. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
9) porządkuje informacje w zależności 
od ich funkcji w przekazie. 
Lektura obowiązkowa: 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. 

53 

2. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […]. 
Lektura obowiązkowa: 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz.  

51 

3. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
7) wyciąga wnioski z przesłanek 
zawartych w tekście […]. 
Lektura obowiązkowa: 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. 

77 

4. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […]. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
7) charakteryzuje i ocenia bohaterów. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
7) wyciąga wnioski z przesłanek 
zawartych w tekście […]. 
Lektura obowiązkowa: 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. 

63 

5. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
7) wyciąga wnioski z przesłanek 
zawartych w tekście […]. 
Lektura obowiązkowa: 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. 

63 

6. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:  
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […]. 
Lektura obowiązkowa: 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. 

72 

7.1. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej […] oraz umiejętność 
mówienia o niej z wykorzystaniem 
odpowiedniej terminologii. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje literackie: epika 
[…]; określa cechy charakterystyczne 
dla poszczególnych rodzajów 
i przypisuje czytany utwór do 
odpowiedniego rodzaju. 
Lektury obowiązkowe: 
Jan Kochanowski, Tren VIII 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis 
Juliusz Słowacki, Balladyna. 

48 

7.2. 19 

8. 

IV. Samokształcenie. 
3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego 
korzystania ze źródeł wiedzy […].  
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

IV. Samokształcenia. Uczeń: 
1) rzetelnie […] korzysta z informacji. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
8) rozumie dosłowne i przenośne 
znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

88 

9. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej i światowej. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
11) interpretuje dzieła sztuki […]; 
15) znajduje w tekstach współczesnej 
kultury popularnej […] nawiązania do 
tradycyjnych wątków literackich.  
Lektury obowiązkowe: 
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 
Juliusz Słowacki, Balladyna 

88 

TABELA 11. 
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4. Poznawanie podstawowych zasad 
retoryki, w szczególności 
argumentowania [...]. 
 

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II 
Charles Dickens, Opowieść wigilijna. 
1. Elementy retoryki. Uczeń:  
4) wykorzystuje znajomość zasad 
tworzenia [...] argumentów przy 
tworzeniu [...] tekstów 
argumentacyjnych. 

10. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […]; 
4) odróżnia zawarte w tekście 
informacje ważne od informacji 
drugorzędnych. 

92 

11. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
5) wyszukuje w tekście informacje 
wyrażone wprost i pośrednio (ukryte).  

83 

12. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […]; 
7) wyciąga wnioski z przesłanek 
zawartych w tekście […].   

57 

13. 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
3) wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje […].  

55 

14. 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia […] innych tekstów kultury. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 
8) rozumie dosłowne i przenośne 
znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 

79 

15. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia utworów literackich […]. 
2. Znajomość wybranych utworów 
z literatury polskiej i światowej […]. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
4. Poznawanie podstawowych zasad 
retoryki, w szczególności 
argumentowania [...]. 
 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
18) wykorzystuje w interpretacji 
utworów literackich odwołania do 
wartości uniwersalnych związane z 
postawami społecznymi, narodowymi, 
religijnymi, etycznymi [...]. 
Lektury obowiązkowe. 
1. Elementy retoryki. Uczeń:  
4) wykorzystuje znajomość zasad 
tworzenia [...] argumentów przy 
tworzeniu [...] tekstów 
argumentacyjnych. 

39 

16. 

II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych [...]. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
1) rozpoznaje w wypowiedziach 
podstawowe części mowy ([...] 
przymiotnik […]); 
4) rozpoznaje podstawowe funkcje 
składniowe wyrazów użytych 
w wypowiedziach ([...] przydawka [...]). 

41 

17. 

II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia twórczego 
i sprawczego charakteru działań 
językowych [...]. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 
2) rozpoznaje w tekście formy 
przypadków, liczb […] rozumie ich 
funkcje w wypowiedzi.  

66 

18. 

T
re

ś
ć
 i
 f
o
rm

a
 III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się w określonych 
formach wypowiedzi pisemnych. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
2) tworzy spójne wypowiedzi 
w następujących formach gatunkowych: 
zaproszenie […]). 

73 

58 

P
o
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II. Kształcenie językowe. 
4. Kształcenie umiejętności 
poprawnego pisania zgodnego 
z zasadami pisowni polskiej. 
 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym; 
7) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych […]. 28 
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19. 

R
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I. Kształcenie literackie 
i kulturowe.  
1. Wyrabianie i rozwijanie 
zdolności rozumienia utworów 
literackich [...].  
2. Znajomość wybranych 
utworów z literatury polskiej 
i światowej [...]. 
3. Kształtowanie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze 
polskiej i europejskiej [...]. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się w określonych 
formach wypowiedzi pisemnych.  

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  
15) określa w poznawanych tekstach 
problematykę egzystencjalną i poddaje 
ją refleksji. 
Zna lektury obowiązkowe. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
2) tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach gatunkowych: 
[...] rozprawka, opowiadanie [...]. 

81 

53 

E
le

m
e

n
ty

 r
e

to
ry

c
z
n

e
 /

 E
le

m
e
n

ty
 t

w
ó

rc
z
e

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się w określonych 
formach wypowiedzi pisemnych.  
4. Poznawanie podstawowych 
zasad retoryki, w szczególności 
argumentowania […]. 

1. Elementy retoryki. Uczeń:  
1) funkcjonalnie wykorzystuje środki 
retoryczne oraz rozumie ich 
oddziaływanie na odbiorcę;  
2) gromadzi i porządkuje materiał 
rzeczowy potrzebny do tworzenia 
wypowiedzi [...]; 
3) tworzy wypowiedź, stosując 
odpowiednią dla danej formy 
gatunkowej kompozycję oraz zasady 
spójności językowej między akapitami; 
rozumie rolę akapitów jako spójnych 
całości myślowych w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych oraz stosuje 
rytm akapitowy (przeplatanie akapitów 
dłuższych i krótszych); 
4) wykorzystuje znajomość zasad 
tworzenia tezy i hipotezy oraz 
argumentów przy tworzeniu rozprawki 
[...]; 
5) odróżnia przykład od argumentu;  
6) przeprowadza wnioskowanie jako 
element wywodu argumentacyjnego;  
7) zgadza się z cudzymi poglądami lub 
polemizuje z nimi, rzeczowo 
uzasadniając własne zdanie.  
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
2) tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach gatunkowych: 
[...] rozprawka, opowiadanie [...]. 
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I. Kształcenie literackie 
i kulturowe.  
1. Wyrabianie i rozwijanie 
zdolności rozumienia utworów 
literackich [...].  
2. Znajomość wybranych 
utworów z literatury polskiej 
i światowej [...]. 
3. Kształtowanie umiejętności 
uczestniczenia w kulturze 
polskiej i europejskiej [...]. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:  
15) określa w poznawanych tekstach 
problematykę egzystencjalną i poddaje 
ją refleksji; 
20) wykorzystuje w interpretacji 
utworów literackich potrzebne konteksty 
[...]. 
Zna lektury obowiązkowe. 
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III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się w określonych 
formach wypowiedzi pisemnych.  
3. Rozwijanie umiejętności 
stosowania środków 
stylistycznych, dbałości 
o estetykę tekstu oraz 
umiejętności organizacji tekstu. 

1. Elementy retoryki. Uczeń:  
2) gromadzi i porządkuje materiał 
rzeczowy potrzebny do tworzenia 
wypowiedzi [...]; 
3) tworzy wypowiedź, stosując 
odpowiednią dla danej formy 
gatunkowej kompozycję oraz zasady 
spójności językowej między akapitami; 
rozumie rolę akapitów jako spójnych 
całości myślowych w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych oraz stosuje 
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rytm akapitowy (przeplatanie akapitów 
dłuższych i krótszych); 
4) wykorzystuje znajomość zasad 
tworzenia tezy i hipotezy oraz 
argumentów przy tworzeniu rozprawki 
[...]; 
5) odróżnia przykład od argumentu;  
6) przeprowadza wnioskowanie jako 
element wywodu argumentacyjnego. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
2) tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach gatunkowych: 
[...] rozprawka, opowiadanie [...]. 

S
ty

l 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się w określonych 
formach wypowiedzi pisemnych.  
3. Rozwijanie umiejętności 
stosowania środków 
stylistycznych, dbałości 
o estetykę tekstu oraz 
umiejętności organizacji tekstu. 

1. Elementy retoryki. Uczeń:  
3) tworzy wypowiedź, stosując 
odpowiednią dla danej formy 
gatunkowej kompozycję oraz zasady 
spójności językowej między akapitami; 
rozumie rolę akapitów jako spójnych 
całości myślowych w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych oraz stosuje 
rytm akapitowy (przeplatanie akapitów 
dłuższych i krótszych); 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
2) tworzy spójne wypowiedzi  
w następujących formach gatunkowych: 
[...] rozprawka, opowiadanie [...]. 
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II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia 
twórczego i sprawczego 
charakteru działań językowych 
oraz formowanie 
odpowiedzialności za własne 
zachowania językowe. 

3. Komunikacja językowa i kultura 
języka. Uczeń: 
2) rozróżnia normę językową wzorcową 
oraz użytkową i stosuje się do nich; 
4) świadomie posługuje się różnymi 
formami językowymi […]. 
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II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia 
twórczego i sprawczego 
charakteru działań językowych 
oraz formowanie 
odpowiedzialności za własne 
zachowania językowe. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
1) pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym. 
 35 
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II. Kształcenie językowe.  
2. Rozwijanie rozumienia 
twórczego i sprawczego 
charakteru działań językowych 
oraz formowanie 
odpowiedzialności za własne 
zachowania językowe. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 
7) poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych […]. 

20 
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Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności 
 

 
 
 

 ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW UMIEJĘTNOŚCI 

 

Analizę jakościową zadań wraz z komentarzem zawiera sprawozdanie krajowe 

opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl  

  

WYKRES 4. 



Język polski 

Strona 17 z 23 

Podstawowe informacje o arkuszach dostosowanych 

 
 
Arkusz zadań z zakresu języka polskiego dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera (OPOP-200-2105) został przygotowany zgodnie z zaleceniami specjalistów. 

Uczniowie otrzymali arkusz dostosowany pod względem merytorycznym: inne teksty niż 

w arkuszu standardowym, wyjaśnione słownictwo do tekstów źródłowych, uproszczone 

polecenia do zadań, oraz graficznym: wyróżniono informację o numerze każdego zadania 

i liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie, zwiększono odstępy między 

wierszami w tekstach i zastosowano pionowy układ odpowiedzi. Przy każdym zadaniu 

zamkniętym umieszczono informację o sposobie zaznaczenia właściwej odpowiedzi. 

Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  
 

 
 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 
 

 WYNIKI UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

95 13 87 58 62 54 18 

 

  

Opis arkusza dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

WYKRES 5. 

TABELA 12. 
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Arkusze z zakresu języka polskiego dla uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych 

(OPOP-400-2105, OPOP-500-2105, OPOP-600-2105) zostały przygotowane na podstawie 

arkusza standardowego. Uczniowie słabowidzący otrzymali arkusze, w których dostosowano 

wielkość czcionki: OPOP-400-2105 – Arial 16 pkt, OPOP-500-2105 – Arial 24 pkt. Dla uczniów 

niewidomych przygotowano arkusz w brajlu. 

Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych  

 
 

 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 

 WYNIKI UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH I UCZNIÓW NIEWIDOMYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

36 2 87 58 62 54 22 

 

  

Opis arkusza dla uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych 

WYKRES 6. 

TABELA 13. 
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Uczniowie słabosłyszący i niesłyszący rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OPOP-700-

2105. Arkusz zawierał 17 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych 

w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Latarnika Henryka Sienkiewicza) oraz tekstu 

nieliterackiego (Im więcej czytamy, tym stajemy się lepsi!). W obu tekstach dodano przypisy, 

w tekście nieliterackim uproszczono słownictwo. Zadanie 18. wymagało od ucznia napisania 

wypracowania (rozprawka albo opowiadanie) na jeden z dwóch tematów do wyboru. 

 

Wyniki uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących  

 

 
 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 

 WYNIKI UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH I UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

26 9 100 54 76 52 24 

 

  

Opis arkusza dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących 

WYKRES 7. 

TABELA 14. 
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Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim rozwiązywali zadania 

zawarte w arkuszu OPOP-800-2105. Arkusz zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie 

wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch 

części. Pierwsza część zawierała 20 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów 

zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (Zemsta Aleksandra Fredry) oraz tekstu 

nieliterackiego (Im więcej czytamy, tym stajemy się lepsi!). Zadania otwarte w tej części 

arkusza sprawdzały m.in. umiejętność napisania zaproszenia oraz znajomość treści 

i problematyki wybranych lektur obowiązkowych. W drugiej części arkusza uczeń wybierał 

jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – 

rozprawkę albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.  

 

Wyniki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  
 

 
 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 

 WYNIKI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM – PARAMETRY 

STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

140 4 82 33 20 35 17 

 

  

Opis arkusza dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim 

WYKRES 8. 

TABELA 15. 



Język polski 

Strona 21 z 23 

 
 
Uczniowie z afazją w tym roku po raz pierwszy otrzymali arkusz dostosowany do ich potrzeb 

i możliwości – OPOP-900-2105. Arkusz zawierał 18 zadań.  

Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 17 zadań zorganizowanych 

wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Latarnik 

Henryka Sienkiewicza) oraz tekstu nieliterackiego (Im więcej czytamy, tym stajemy się lepsi!). 

Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały m.in. umiejętność wyrażania opinii na dany 

temat, napisania ogłoszenia oraz znajomość treści i problematyki wybranych lektur 

obowiązkowych. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów 

wypracowania: rozprawkę albo opowiadanie. Uczniowie otrzymali zadania dostosowane pod 

względem merytorycznym oraz graficznym: wyróżniono informację o numerze każdego 

zadania i liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie, uproszczono polecenia 

do zadań, wyróżniono graficznie treść niektórych zadań zamkniętych. Przy każdym zadaniu 

zamkniętym umieszczono informację o sposobie zaznaczenia właściwej odpowiedzi.  

 

Wyniki uczniów z afazją 

 
 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 

 WYNIKI UCZNIÓW Z AFAZJĄ – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

20 9 80 51 56 47 21 

 

  

Opis arkusza dla uczniów z afazją 

WYKRES 9. 

TABELA 16. 
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Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem 

dziecięcym rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OPOP-Q00-2105. Arkusz zawierał 

18 zadań.  

Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 17 zadań zorganizowanych 

wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Latarnika 

Henryka Sienkiewicza) oraz tekstu nieliterackiego (Im więcej czytamy, tym stajemy się lepsi!). 

Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały m.in. umiejętność wyrażania opinii na dany 

temat, napisania ogłoszenia oraz znajomość treści i problematyki wybranych lektur 

obowiązkowych. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów 

wypracowania: rozprawkę albo opowiadanie. Uczniowie otrzymali zadania dostosowane pod 

względem merytorycznym oraz graficznym, wyróżniono informację o numerze każdego 

zadania i liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie. Przy każdym zadaniu 

zamkniętym umieszczono informację o sposobie zaznaczenia właściwej odpowiedzi.  

 

Wyniki uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym 

porażeniem dziecięcym 

 

 WYNIKI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ SPOWODOWANĄ MÓZGOWYM 

PORAŻENIEM DZIECIĘCYM – PARAMETRY STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów* 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

3 - - - - - - 

*Parametry statystyczne podawane są dla grup liczących 10 lub więcej uczniów. 

  

Opis arkusza dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową 
spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

TABELA 17. 
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Uczniowie, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy), rozwiązywali zadania 

zawarte w arkuszu OPOP-C00-2105. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część 

zawierała 17 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu 

literackiego (fragmentu Latarnika Henryka Sienkiewicza) oraz tekstu nieliterackiego (Im więcej 

czytamy, tym stajemy się lepsi!). Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały m.in. 

umiejętność wyrażania opinii na dany temat, napisania ogłoszenia oraz znajomość treści 

i problematyki wybranych lektur obowiązkowych. W drugiej części arkusza uczeń wybierał 

jeden z dwóch tematów wypracowania: rozprawkę albo opowiadanie. 

Arkusz został dostosowany w taki sposób, aby ograniczona znajomość języka polskiego 

zdających pozwoliła zrozumieć czytany tekst (teksty źródłowe oraz polecenia zadań). W obu 

tekstach źródłowych dodano przypisy, uproszczono tekst nieliteracki. Uczniowie otrzymali 

zadania dostosowane pod względem merytorycznym oraz leksykalnym.  

 

Wyniki uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy)  

 

 ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW 

 

 WYNIKI UCZNIÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94A UST. 1 USTAWY (CUDZOZIEMCY) – PARAMETRY 

STATYSTYCZNE 

Liczba 
uczniów 

Minimum  
(%) 

Maksimum 
(%) 

Mediana  
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

17 7 84 47 47 46 22 

 

Opis arkusza dla uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy 
(cudzoziemcy) 

WYKRES 10. 

TABELA 18. 


