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Opis egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego jako
przedmiotu dodatkowego w części ustnej oraz w części
pisemnej

WSTĘP
Język kaszubski jest jednym z przedmiotów do wyboru na egzaminie maturalnym. Może być
zdawany jako egzamin pisemny lub / i ustny. W części pisemnej jest egzaminem na poziomie
rozszerzonym. Dla egzaminu ustnego poziomu nie ustala się.
Egzamin maturalny z języka kaszubskiego w części ustnej i pisemnej sprawdza, w jakim
stopniu zdający spełnia wymagania z języka kaszubskiego jako języka regionalnego określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej1.

Wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej z języka kaszubskiego
jako języka regionalnego zostały opisane w czterech obszarach:
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
II. Kształcenie językowe.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
Podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie kształcenia literackiego
i kulturowego kładzie nacisk na pogłębianie świadomości własnego dziedzictwa regionalnego,
czyli poszerzanie wiedzy z zakresu rodzimej kultury, doskonalenie umiejętności analizy
i interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury z wykorzystaniem właściwej
terminologii w języku regionalnym. Jednocześnie podstawa programowa szczególny nacisk
kładzie na: rozumienie wartości języka regionalnego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty
rodzinnej, regionalnej i kulturowej, na pogłębianie umiejętności porozumiewania się w języku
kaszubskim, na poprawne mówienie i pisanie zgodne z zasadami poprawności językowej.
Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie zasobu leksykalnego języka regionalnego
przez rozumienie różnego typu tekstów: literackich, krytycznoliterackich, publicystycznych
oraz popularnonaukowych.
Egzamin maturalny odzwierciedla powyższe założenia podstawy programowej kształcenia
ogólnego z języka kaszubskiego jako języka mniejszości regionalnej.
Informator o egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego jako języka regionalnego od roku
szkolnego 2022/2023 jest podzielony na dwie części.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r.
poz. 467, z późn. zm.).
1
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CZĘŚĆ PIERWSZA zawiera:
• ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego od roku
szkolnego 2022/2023
• szczegółowy opis egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego w części ustnej
bez określania poziomu
• szczegółowy opis egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego w części pisemnej na
poziomie rozszerzonym
CZĘŚĆ DRUGA zawiera:
• przykładowe zadania egzaminacyjne w części ustnej wraz z rozwiązaniami
• przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej na poziomie rozszerzonym
wraz z rozwiązaniami, a w przypadku wypracowania – także z oceną wypowiedzi.
Informator prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z zasadami oceniania oraz
wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej. Zadania w Informatorze nie
wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie
ilustrują również wszystkich wymagań z zakresu języka kaszubskiego jako języka
regionalnego określonych w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną
ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja
wszystkich wymagań podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może
zapewnić wszechstronne wykształcenie uczniów w zakresie języka kaszubskiego, w tym ich
właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Przed przystąpieniem do dalszej lektury Informatora warto zapoznać się z ogólnymi zasadami
obowiązującymi na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Są one określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu
maturalnego (Dz.U. poz. 482) oraz – w skróconej formie – w części ogólnej Informatora
o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/) i na stronach internetowych
okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Poszczególne części egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego scharakteryzowano
w TABELI 1.
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TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA
KASZUBSKIEGO

Część ustna – bez określania poziomu egzaminu

Odniesienie do
podstawy programowej

Czas trwania egzaminu

Charakter egzaminu
Zadania na egzaminie
Liczba punktów
Elementy egzaminu

Oceniający

Część pisemna – poziom rozszerzony

Odniesienie do
podstawy programowej

a) pogłębiona znajomość własnego dziedzictwa
regionalnego, tj. wymagania I.1.–5.
b) znajomość i interpretacja lektur
obowiązkowych, tj. wymagania III.1.1)–5), 7)–
11)
c) odbiór tekstów kultury, tj. wymagania III.2.1)–3)
d) zróżnicowanie języka kaszubskiego, tj.
wymagania II.2.1)–6)
e) komunikacja językowa i kultura języka, tj.
wymagania II.3.1), 6)
f) odbiór przekazu językowego, tj. wymagania
II.3.1)–4)
g) mówienie, tj. wymagania IV.1.1) –3).
30 minut, w tym:
15 minut – przygotowanie do odpowiedzi
15 minut – wypowiedzi monologowe oraz rozmowa.
Przedmiot dodatkowy.
Zestaw składający się z dwóch zadań.
30 punktów.
1. Wypowiedzi monologowe zdającego dotyczące
zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego.
2. Rozmowa z zespołem przedmiotowym.
Przedmiotowy zespół egzaminacyjny.
Część 1. Test
a) gramatyka języka kaszubskiego,
tj. wymagania II.1.1)–5)
b) zróżnicowanie języka kaszubskiego,
tj. wymagania II.2.1)–6)
c) komunikacja językowa i kultura języka,
tj. wymagania II.3.1), 3)–6)
d) odbiór przekazu językowego, tj. wymagania
II.4.1)–4)
a) pogłębiona znajomość własnego
dziedzictwa regionalnego, tj. wymagania
I.1)–4)
b) znajomość i interpretacja lektur
obowiązkowych, tj. wymagania III.1.1)–7)
c) odbiór tekstów kultury, tj. wymagania
III.2.1)–3)
Część 2. Wypracowanie
a) pisanie, tj. wymagania IV.2.1)–3).
b) pogłębiona znajomość własnego
dziedzictwa regionalnego, tj. wymagania
I.1)–4), 1)R
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Czas trwania egzaminu
Charakter egzaminu
Zadania na egzaminie

Liczba punktów
Elementy egzaminu
Oceniający

c) gramatyka języka kaszubskiego,
tj. wymagania II.1.1)–5)
d) zróżnicowanie języka kaszubskiego, tj.
wymagania II.2.2)–5)
e) ortografia i interpunkcja, tj. wymagania
II.5.1)–2)
f) interpretacja utworów literackich,
tj. wymagania III.1.1)– 11), 1)R–5)R.
210 minut.
Przedmiot dodatkowy.
Zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego, prawdafałsz, na dobieranie), otwarte (z luką, krótkiej
odpowiedzi) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi
(wypracowanie).
50 punktów.
Część 1. Test.
Część 2. Wypracowanie.
Egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych.

LEKTURY NA EGZAMINIE
W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym oraz w części ustnej egzaminu
maturalnego z języka kaszubskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści
i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:
Proza:
1. Budzisz Alojzy, Dokôzë (wybrane utwory lub fragmenty);
2. Ceynowa Florian, Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã (fragmenty);
3. Derdowski Hieronim, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł (całość);
4. Drzeżdżon Jan, Twarz Smętka (fragmenty);
5. Fikus Stefan, wybrane fragmenty prozy;
6. Grass Günter, Blaszany bębenek (fragmenty);
7. Heyke Léón, Dobrogòst i Miłosława (fragmenty);
8. Janke Stanisław, Łiskawica (fragmenty);
9. Jażdżewski Bolesław, Wspomnienia kaszubskiego Gbura”, cz. 3 (fragmenty);
10. Labuda Aleksander,Gùczów Mack gôdô (wybrane felietony);
11. Łajming Anna, Czterolistna koniczyna (wybrane opowiadania lub fragmenty); Dzieciństwo,
Młodość (wybrane fragmenty);
12. Majkowski Aleksander, Żëcé i przigòdë Remùsa (całość);
13. Walkusz Jan, Sztrądã słowa (fragmenty);
14. Zbrzëca Jón (ps.), W stolëcë chmùrników (wybrane eseje lub ich fragmenty)
Poezja:
Wybór wierszy następujących poetów:
Bartelik Stanisław, Bieszk Stefan, Czaja Ida, Derdowski Hieronim, Drzeżdżon Jan, Fopke
Tomasz, Heyke Leon, Janke Stanisław, Karnowski Jan, Labuda Aleksander, Labudda

Opis egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego jako języka regionalnego

9

Jaromira, Majkowski Aleksander, Makurat Hanna, Muza Krystyna, Nagel Alojzy, Pepliński
Antoni, Pieper Michał, Piepka Jan, Rompski Jan, Sędzicki Franciszek, Stachurski Jerzy,
Szymańska Ugowska Bożena, Trepczyk Jan, Zbrzyca Jan (ps.), Zmuda Trzebiatowski Robert
Dramat:
1. wybrane dramaty w całości lub fragmentach Jana Karnowskiego oraz Jana Rompskiego;
2. Sychta Bernard, Hanka sã żeni (fragmenty) lub inny dramat we fragmentach.
Przekłady:
Tłumaczenia literatury polskiej i światowej na język kaszubski (wybrane utwory lub ich
fragmenty).
Teksty pomocnicze, np. bedekery, czasopisma, leksykony, monografie, opracowania,
poradniki, przewodniki, słowniki.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO
Egzamin maturalny z języka kaszubskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia
wypowiedzi na określony temat oraz prowadzenia rozmowy zgodnie z zasadami poprawności
językowej, logiki i retoryki.
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:
• przygotowania zdającego (ok. 15 minut)
• wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu
egzaminacyjnego (ok. 10 minut)
• rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami
(ok. 5 minut).
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającemu nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Ponadto zdający nie może korzystać
ze słowników i innych pomocy.

Opis zestawu zadań egzaminacyjnych
Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań:
• zadanie 1. zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej
zamieszczonej w podstawie programowej do realizacji w całości lub we fragmentach –
i tworzenie wypowiedzi na zadany w poleceniu temat, w odwołaniu do innego tekstu
literackiego
• zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z kulturą: literaturą, sztuką, językiem;
zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu
literackiego, nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.
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Cechy zadań egzaminacyjnych
Zadanie 1.:
• składa się z polecenia, zawierającego zagadnienie w formie twierdzenia lub pytania,
odnoszącego się do lektury obowiązkowej oraz wybranego kontekstu zgodnie
ze schematem przedstawionym w TABELI 2.
• daje możliwość sprawdzenia znajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej
wskazanej w podstawie programowej oraz umiejętności interpretacji utworów
z wykorzystaniem wiedzy historycznoliterackiej oraz kulturowej
• umożliwia zdającemu zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej, pogłębionego
rozumienia literatury, a także wykazanie się sprawnością językowo-retoryczną.
TABELA 2. SCHEMAT POLECENIA W ZADANIU 1. (LEKTURA OBOWIĄZKOWA)
SCHEMAT POLECENIA DO

ZAGADNIENIE
W FORMIE

LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ

LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ

OMAWIANEJ W CAŁOŚCI

OMAWIANEJ WE FRAGMENTACH

np.
Mòtiw tuńca w lëteraturze.

np.
Kawel wnożnika – na swòji czë
cëzy zemi.

Òmówi zagadnienié na spòdlim
pòwiescë A. Majkòwsczégò „Żëcé
i przigòdë Remùsa”

Przedstawi zagadnienié
w òpiarcym ò wëjimk dokazu
Jana Zbrzëcë „Akwarela z
drëchã”

i jinszégò tekstu lëteracczégò.

i wëbrónégò tekstu lëteracczégò.

TWIERDZENIA
LUB PYTANIA

ELEMENT 1.
POLECENIA:
WSKAZANIE
LEKTURY

ELEMENT 2.
POLECENIA:
KONTEKST

Wybrany utwór literacki, będący drugim tekstem, do którego odwołuje się zdający w swojej
wypowiedzi, może być:
• lekturą obowiązkową
• lekturą uzupełniającą
• utworem literackim niebędącym lekturą
Polecenia do zadania 1. mają charakter jawny i zostaną opublikowane w komunikacie
dyrektora CKE przed egzaminem maturalnym w terminie określonym w rozporządzeniu
ministra edukacji i nauki.
Zadanie 2.:
• składa się z polecenia i tekstu (w zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: nieliterackie,
literackie i ikoniczne), zawierającego zagadnienie w formie twierdzenia lub pytania
odnoszącego się do załączonego tekstu oraz wybranego kontekstu zgodnie
ze schematem przedstawionym w TABELI 3.
• umożliwia zdającemu zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej, orientacji
w problemach kultury, w tym literatury, sztuki lub języka, a także wykazanie się
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sprawnością językowo-retoryczną oraz rozumieniem tekstu stanowiącego inspirację
do wypowiedzi.
TABELA 3. SCHEMAT POLECENIA W ZADANIU 2. (LITERATURA / SZTUKA / JĘZYK)
SCHEMAT POLECENIA DO ZAGADNIENIA ZWIĄZANEGO
Z LITERATURĄ
(ZADANIA
ZAWIERAJĄCE
MATERIAŁ LITERACKI)

ZAGADNIENIE
W FORMIE
TWIERDZENIA
LUB PYTANIA

ELEMENT 1.
POLECENIA:
TEKST
ŹRÓDŁOWY

ELEMENT 2.
POLECENIA:
TEKST 2.
ALBO

Czim dlô człowieka je
tatczëzna?

ZE SZTUKĄ
(ZADANIA ZAWIERAJĄCE
MATERIAŁ IKONICZNY)

Òmówi ôrtë i znaczenié
lëdowi tradicje na
Kaszëbach.

Przedstaw
zagadnienié
w òpiarcym ò wiérztã
Jana Rómpsczégò
„Òjczëzna”

Òdwòłôj sã do
dorzeszonégò òdjimka

i wëbrónégò tekstu
lëteracczégò.

i wëbrónégò tekstu
lëteracczégò.

WŁASNE
DOŚWIADCZENIA

Z JĘZYKIEM
(ZADANIA
ZAWIERAJĄCE
MATERIAŁ DO
ANALIZY JĘZYKOWEJ)

Òmówi wzôjny cësk
mòwów na se –
pòlaszëznë na
kaszëbiznã
i nazôtno.
Òdniesë sã do
dorzeszonégò
tekstu (Dariusz
Majkòwsczi
10 lat drodżi „do
złoti brómë
zapadłégò zómkù”)
i swòjich
jãzëkòwëch
doswiôdczeniów.

Wybrany utwór literacki, będący drugim tekstem, do którego odwołuje się zdający w swojej
wypowiedzi, może być:
• lekturą obowiązkową
• lekturą uzupełniającą
• utworem literackim niebędącym lekturą

Przebieg egzaminu
Przebieg egzaminu przedstawiono w TABELI 4.
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TABELA 4. PRZEBIEG EGZAMINU USTNEGO

PRZEBIEG EGZAMINU
Zdający losuje zestaw pytań egzaminacyjnych
ORGANIZACYJNE
zawierający dwa zadania.
PRZYGOTOWANIE
Zdający przygotowuje się do wygłoszenia
ZDAJĄCEGO DO
wypowiedzi monologowych na dwa tematy
WYPOWIEDZI
zamieszczone w wylosowanym zestawie (może
MONOLOGOWYCH
w tym czasie przygotować ramowy plan
wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze).
WYPOWIEDZI
Zdający wygłasza wypowiedzi monologowe.
MONOLOGOWE
Wypowiedzi monologowe zdającego nie mogą być
ZDAJĄCEGO
przerywane przez zespół przedmiotowy
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nie
przeznaczony). Zdający nie musi realizować zadań
w kolejności, w jakiej zostały zamieszczone
w zestawie zadań egzaminacyjnych – może
rozpocząć wypowiedź od wybranego przez siebie
zadania.
ROZMOWA
Rozmowa zespołu przedmiotowego ze zdającym
ZESPOŁU
może dotyczyć:
PRZEDMIOTOWEGO
• zagadnień określonych w poleceniach do obu
ZE ZDAJĄCYM
zadań lub do jednego z dwóch zadań
• utworu literackiego albo tekstu kultury, w tym
materiału ikonicznego, dołączonego do
polecenia
• treści utworów literackich i tekstów kultury
przywołanych przez zdającego
w wypowiedziach.
CZYNNOŚCI

CZAS TRWANIA
–
Nie więcej niż
15 minut.

Nie więcej niż
10 minut (może
je wygłosić
w czasie
krótszym niż 10
minut).

Nie więcej niż
5 minut.

W trakcie rozmowy zdający odpowiada na pytania,
realizuje polecenia lub odnosi się do zagadnienia
przedstawionego przez zespół przedmiotowy
(łącznie od 1 do 3 pytań/poleceń/zagadnień).
Zadawane pytania nie mogą dotyczyć
faktograficznych detali dotyczących lektury
obowiązkowej / omówionych tekstów kultury.

Wykonanie obu zadań egzaminacyjnych w części ustnej wymaga:
• zrozumienia tematów wypowiedzi i sformułowanych w nich zagadnień
• wykorzystania znajomości lektury obowiązkowej i umiejętności jej odczytania
do omówienia zagadnienia określonego w zadaniu 1.
• odczytania (interpretacji) dołączonego tekstu kultury pod kątem wskazanego w poleceniu
zagadnienia, odwołania się do innych tekstów kultury albo własnych doświadczeń,
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wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu historii i teorii literatury, języka i retoryki
do omówienia zagadnienia określonego w zadaniu 2.
odwołania się do wybranych kontekstów związanych z tematem wypowiedzi
opracowania wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym
wygłoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami retoryki
udziału w rozmowie dotyczącej wygłoszonych wypowiedzi monologowych.



Przykładowe zadania do części ustnej (bez określania poziomu) wraz
z rozwiązaniami znajdują się na stronach 38–53.

ZASADY OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO
Za egzamin ustny zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oceniając
wypowiedzi zdającego, członkowie zespołu przedmiotowego będą przydzielali punkty
w czterech kryteriach, tj.:
1. aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. (od 0 do 16 pkt)
2. kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. oceniana łącznie
(od 0 do 4 pkt)
3. aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy (od 0 do 6 pkt)
4. zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach monologowych oraz podczas
rozmowy (od 0 do 4 pkt).
Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego, jeżeli uzyska 30%,
tj. 9 punktów. Wagi poszczególnych kryteriów określono na poniższym schemacie – podano
wartości w przybliżeniu.

Kryteria oceniania
wypowiedzi ustnej

Aspekt merytoryczny
wypowiedzi
monologowych

Kompozycja
wypowiedzi
monologowych

Aspekt merytoryczny
wypowiedzi podczas
rozmowy

[16 pkt]
≈ 53%

[4 pkt]
≈ 13%

[6 pkt]
≈ 20%

Zakres i poprawność
środków językowych
w wypowiedziach
zdającego

[4 pkt]
≈ 13%
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1. Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych (maksymalnie 16 punktów)
Uwaga. Za wypowiedź monologową zdający może otrzymać maksymalnie 16 pkt (zadanie 1.
– 8 pkt, zadanie 2. – 8 pkt).

•

bogata argumentacja; bez poważnych
błędów rzeczowych
• bogata argumentacja z 1–2
poważnymi błędami rzeczowymi ALBO
• zadowalająca argumentacja bez
błędów rzeczowych
• zadowalająca argumentacja z 1–2
poważnymi błędami rzeczowymi ALBO
• powierzchowna argumentacja bez
błędów rzeczowych
• powierzchowna argumentacja z 1–2
poważnymi błędami rzeczowymi
Temat + 1 element • bogata argumentacja; bez poważnych
(zagadnienie +
błędów rzeczowych
lektura / tekst 1
• bogata argumentacja z 1–2
LUB zagadnienie +
poważnymi błędami rzeczowymi ALBO
tekst 2 przywołany • zadowalająca argumentacja bez
przynajmniej
błędów rzeczowych
częściowo
• zadowalająca argumentacja z 1–2
funkcjonalnie /
poważnymi błędami rzeczowymi ALBO
własne
• powierzchowna argumentacja bez
doświadczenie)
błędów rzeczowych
• powierzchowna argumentacja z 1–2
poważnymi błędami rzeczowymi
brak wypowiedzi; wypowiedź nie na temat; wypowiedź zawiera
błąd kardynalny ALBO 3 lub więcej poważnych błędów
rzeczowych; wypowiedź nie odnosi się w ogóle do lektury
wskazanej w poleceniu
Temat + 2
elementy
(zagadnienie +
lektura / tekst
1 ORAZ
zagadnienie + tekst
2 przywołany
przynajmniej
częściowo
funkcjonalnie /
własne
doświadczenia)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Wyjaśnienia (kryterium 1. – Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowej)
1. Argumentacja to uzasadnienie stanowiska zdającego wobec zagadnienia
sformułowanego w poleceniu za pomocą argumentów.
1) Bogata argumentacja – to argumentacja pogłębiona, poparta trafnymi przykładami
i szeroka / wieloaspektowa, stanowiąca – jako całość – wnikliwą analizę
zagadnienia sformułowanego w poleceniu; zawiera elementy refleksji / głębszego
namysłu nad zagadnieniem.
2) Zadowalająca argumentacja – to argumentacja pogłębiona, poparta trafnymi
przykładami.
3) Powierzchowna argumentacja – to argumentacja oparta na uogólnieniach,
niewnikająca w istotę rzeczy, poprzestająca na pobieżnych obserwacjach, mało
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dokładna, czasami niepoparta przykładami.
2. Kontekst należy rozumieć jako odniesienie się przez zdającego w wypowiedzi do np.:
1) innego utworu literackiego niż wskazany w poleceniu
2) historii literatury
3) teorii literatury
4) charakteru epoki
5) biografii autora
6) filmu, spektaklu teatralnego
7) utworu muzycznego, dzieła plastycznego
8) mitologii
9) Biblii
10) religii
11) historii
12) filozofii
13) kwestii politycznych
14) kwestii społecznych,
wybrane przez zdającego w sposób celowy, przydatne do osadzenia omawianego
zagadnienia w szerszej perspektywie.
Zdający powinien wykorzystać kontekst przynajmniej częściowo funkcjonalnie, tzn. trafnie
ze względu na omawiane zagadnienie, przywołać np. informacje, wydarzenia – kontekst
nie musi pogłębiać ani rozwijać omawianego zagadnienia.
3. Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości treści i problematyki
lektury obowiązkowej, do której odwołuje się zdający, w zakresie:
a) fabuły, w tym głównych wątków utworu
b) losów głównych bohaterów, w tym np. łączenie biografii różnych bohaterów.
4. Błąd kardynalny może dotyczyć wyłącznie lektur obowiązkowych wskazanych
w podstawie programowej jako lektury do omówienia w całości (nie we fragmentach).
5. Poważny błąd rzeczowy to błąd świadczący o:
1) nieznajomości wskazanej w poleceniu lektury obowiązkowej (z podstawy
programowej), do której odwołuje się zdający, w zakresie innym niż w przypadku
błędu kardynalnego, tj. np. błąd w przypisaniu autorstwa, w użyciu błędnego
nazwiska / imienia bohatera, dotyczący losów bohaterów drugoplanowych bądź
wątków innych niż główne
2) nieznajomości utworu literackiego lub tekstu kultury, do którego odwołuje się
zdający, innego niż lektura obowiązkowa (każdy błąd merytoryczny)
3) braku wiedzy dotyczącej kontekstu wybranego przez zdającego, np. błędne
przywołanie pojęć lub faktów historycznych.
6. Dokładnie ten sam błąd rzeczowy (np. konsekwentne stosowanie błędnego imienia
bohatera, którego można w jednoznaczny sposób zidentyfikować, a wypowiedź
zdającego świadczy o znajomości lektury) powtórzony kilkakrotnie jest liczony jako
jeden błąd.
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2. Kompozycja wypowiedzi monologowych (maksymalnie 4 punkty)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Kompozycja wypowiedzi spójna (tzn. uporządkowana,
logiczna).

2

2

Kompozycja wypowiedzi częściowo spójna.

1

1

Kompozycja wypowiedzi niespójna.

0

0

Wyjaśnienia (kryterium 2. – Kompozycja wypowiedzi monologowych)
1. Kompozycja wypowiedzi jest spójna, jeżeli wypowiedź zawiera wstęp, część
zasadniczą i zakończenie, a elementy te składają się na logiczną i uporządkowaną
całość.
2. Kompozycja wypowiedzi jest częściowo spójna, jeżeli wypowiedź zawiera:
a) nielogiczne połączenia między dwoma z trzech elementów wypowiedzi, tj.
wstępem i częścią zasadniczą ALBO częścią zasadniczą i zakończeniem, ALBO
wstępem i zakończeniem
b) treści nieistotne, zbędne dla omawianego zagadnienia, bez związku / pozostające
w wątpliwym związku z omawianym zagadnieniem.
3. Kompozycja wypowiedzi jest niespójna, jeżeli wypowiedź zawiera:
a) nielogiczne połączenia między trzema elementami wypowiedzi tj. wstępem,
częścią zasadniczą i zakończeniem
b) nieuzasadnione wnioski, sprzeczne stwierdzenia
c) treści nieistotne, zbędne dla omawianego zagadnienia, bez związku / pozostające
w wątpliwym związku z omawianym zagadnieniem.

3. Aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy
(maksymalnie 6 punktów)
Wypowiedzi na
temat (na temat =
adekwatne +
merytorycznie
poprawne)

•

Fragmenty
wypowiedzi na
temat, pozostałe
fragmenty
wypowiedzi –
częściowo na temat
(zaburzenia w

•

•

•

w zakresie wypowiedzi, które są na temat lub częściowo
na temat: właściwy stopień uszczegółowienia wypowiedzi
względem postawionego pytania / postawionych pytań
w zakresie wypowiedzi, które są na temat lub częściowo
na temat: zaburzenia w stopniu uszczegółowienia
wypowiedzi względem postawionego pytania /
postawionych pytań
w zakresie wypowiedzi, które są na temat lub częściowo
na temat: właściwy stopień uszczegółowienia wypowiedzi
względem postawionego pytania / postawionych pytań
w zakresie wypowiedzi, które są na temat lub częściowo
na temat: zaburzenia w stopniu uszczegółowienia
wypowiedzi względem postawionego pytania /
postawionych pytań

6

5

4

3
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adekwatności lub
zaburzenia
merytoryczne)
Wszystkie
• w zakresie wypowiedzi, które są częściowo na temat:
wypowiedzi
właściwy stopień uszczegółowienia wypowiedzi
częściowo na temat
względem postawionego pytania / postawionych pytań
(zaburzenia
• w zakresie wypowiedzi, które są częściowo na temat:
w adekwatności lub
zaburzenia w stopniu uszczegółowienia wypowiedzi
zaburzenia
względem postawionego pytania / postawionych pytań
merytoryczne)
Wypowiedzi nie na temat; wszystkie wypowiedzi zdawkowe; błąd kardynalny;
niezachowanie zasad dialogu (np. niezachowanie norm grzecznościowych)
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2

1

0

Wyjaśnienia (kryterium 3. – Aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas
rozmowy)
1. Wypowiedzi na temat to wypowiedzi:
a) adekwatne do zadawanych pytań
b) poprawne merytorycznie.
2. Wypowiedzi częściowo na temat to wypowiedzi nieadekwatne do zadawanych pytań
ALBO niepoprawne merytorycznie.
3. Wypowiedzi zdającego podczas rozmowy są właściwie uszczegółowione, jeżeli nie
ograniczają się wyłącznie do ogólnikowych stwierdzeń, a zawierają ich rozwinięcie.
4. Zaburzenia w stopniu uszczegółowienia wypowiedzi wynikają z operowania ogólnikami
przez zdającego w czasie rozmowy, z braku precyzji w wyjaśnianiu omawianych
zagadnień / kwestii / pojęć itp.

4. Zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach zdającego
(maksymalnie 4 punkty)
Uwaga. Oceniając zakres i poprawność środków językowych, bierze się pod uwagę zarówno
wypowiedzi monologowe zdającego, jak i jego wypowiedzi podczas rozmowy.
Zadowalający zakres
środków językowych,
w szczególności
leksykalnych.

W wypowiedziach zachowano właściwą dla języka
mówionego poprawność językową (w zakresie fleksji,
leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność
(dopuszczalne sporadyczne błędy językowe oraz / lub
usterki w płynności).
W wypowiedziach częściowo zachowano właściwą dla
języka mówionego poprawność językową (w zakresie
fleksji, leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność
(w wypowiedzi występowały liczne błędy językowe oraz/
lub usterki w płynności).
Wąski zakres środków W wypowiedziach zachowano właściwą dla języka
językowych.
mówionego poprawność językową (w zakresie fleksji,

4

3

2
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•
•

leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność
(dopuszczalne sporadyczne błędy językowe oraz / lub
usterki w płynności).
W wypowiedziach częściowo zachowano właściwą dla
języka mówionego poprawność językową (w zakresie
fleksji, leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność
(w wypowiedzi występowały liczne błędy językowe oraz/
lub usterki w płynności).
Wypowiedź niekomunikatywna ALBO
W wypowiedzi nie zachowano właściwej dla języka mówionego poprawności
językowej (w zakresie fleksji, leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz
płynności (w wypowiedzi występowały bardzo liczne błędy językowe oraz/ lub
usterki w płynności).

1

0

Wyjaśnienia (kryterium 4. – Zakres i poprawność środków językowych)
1. Nie każde nieprecyzyjne sformułowanie jest niepoprawne językowo (stanowi błąd
językowy); może być przejawem nieporadności językowej. Błędem jest nieporadność
językowa będąca oczywistym nieuzasadnionym naruszeniem obowiązującej normy
językowej.
2. Indywidualne upodobania językowe egzaminatora nie mogą wpływać na ocenę
poprawności środków językowych w wypowiedzi zdającego.
3. Zadowalający zakres środków językowych oznacza, że zastosowane przez zdającego
środki językowe, w szczególności leksykalne, umożliwiają omówienie zagadnienia oraz
ułatwiają odbiór wypowiedzi; zdający stosuje wyrazy / wyrażenia synonimiczne, używa
precyzyjnego słownictwa, w tym terminologii.
4. Wąski zakres środków językowych oznacza, że leksyka i składnia są proste/
ograniczone, utrudniają omówienie zagadnienia oraz odbiór wypowiedzi.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO.
POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin maturalny z języka kaszubskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym
sprawdza: (a) umiejętność czytania tekstów nieliterackich, ich analizowania i syntetyzowania,
znajomość lektur i kultury regionalnej oraz (b) tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.
CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU PISEMNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Podczas egzaminu zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny składający się z dwóch części,
zgodnie z TABELĄ 5.
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TABELA 5. ARKUSZ NA EGZAMINIE
Część 1.

Część 2.

Test

Wypracowanie

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 210 minut2 i sam decyduje o rozłożeniu w czasie
pracy nad testem oraz wypracowaniem.
Charakterystykę poszczególnych części egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego
na poziomie rozszerzonym prezentuje TABELA 6.
TABELA 6. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA
KASZUBSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

CZĘŚĆ 1. TEST
SPRAWDZANE
UMIEJĘTNOŚCI

PODSTAWOWE
INFORMACJE

a) gramatyka języka
kaszubskiego, tj. wymagania
II.1.1)–5)
b) zróżnicowanie języka
kaszubskiego, tj. wymagania
II.2.1)–6)
c) komunikacja językowa i
kultura języka, tj. wymagania
II.3.1), 3)–6)
d) odbiór przekazu
językowego, tj. wymagania
II.4.1)–4)
a) pogłębiona znajomość
własnego dziedzictwa
regionalnego, tj. wymagania
I.1)–4)
b) znajomość i interpretacja
lektur obowiązkowych, tj.
wymagania III.1.1)–7)
c) odbiór tekstów kultury,
tj. wymagania III.2.1)–3).
Część 1. zawiera zadania
sprawdzające wiadomości
i umiejętności z zakresu wiedzy
o języku, lektur obowiązkowych
i kultury regionalnej.

CZĘŚĆ 2. WYPRACOWANIE
a) pisanie, tj. wymagania IV.2.1)–
3).
b) pogłębiona znajomość
własnego dziedzictwa
regionalnego, tj. wymagania
I.1)–4), 1)R
c) gramatyka języka
kaszubskiego , tj. wymagania
II.1.1)–5)
d) zróżnicowanie języka
kaszubskiego, tj. wymagania
II.2.2)–5)
e) ortografia i interpunkcja, –
II.5.1)–2)
f) interpretacja utworów
literackich, tj. wymagania
III.1.1)– 11), 1)R–5)R.

Część 2. zawiera dwa tematy
wypracowania do wyboru. Nie jest
określona forma gatunkowa
wypowiedzi.

Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym niepełnosprawnych, oraz w przypadku cudzoziemców. Szczegóły są określane w Komunikacie dyrektora
Centralnej Komisji Edukacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.
2
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TEKSTY, DO

•

KTÓRYCH
ODNOSZĄ SIĘ
ZADANIA
EGZAMINACYJNE

•

Fragmenty lub całość tekstu
publicystycznego lub
popularnonaukowego lub
tekstu należącego do
publicystyki krytycznej.
Tekst wiodący będzie liczył
ok.1000 wyrazów.

•

•

Tematy wypracowań mogą
zawierać jako tekst źródłowy
fragmenty lub całość tekstu
krytycznoliterackiego,
należącego do publicystyki
krytycznej lub utwory literackie.
Każdy temat wymaga
odwołania się do utworu
z literatury kaszubskiej.
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ZADANIA EGZAMINACYJNE W OBU CZĘŚCIACH ARKUSZA
Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za zadania w poszczególnych
częściach arkusza przedstawiono w TABELI 7.
TABELA 7. LICZBA ZADAŃ ORAZ LICZBA PUNKTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA
KASZUBSKIEGO

Część

Liczba zadań

Liczba punktów

Część 1. Test
Część 2.
Wypracowanie
Razem

8–15

15

Udział w wyniku
sumarycznym
30%

1

35

70%

9–16

50

100%

W części 1. egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym znajdą się przede wszystkim
zadania otwarte, mogą pojawić się także zadania zamknięte.
Zadania otwarte to takie, w których Zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań
otwartych przeważać będą zadania wymagające krótkiej odpowiedzi lub stworzenia krótkiego
tekstu.
Zadania zamknięte to takie, w których Zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród
zadań zamkniętych znajdą się m.in.:
• zadania wyboru wielokrotnego
• zadania typu prawda-fałsz
• zadania na dobieranie.
W części 2. arkusza egzaminacyjnego pojawi się zadanie rozszerzonej odpowiedzi –
wypracowanie.

OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Część 1. Test
Część 1. arkusza składa się z tekstu wiodącego oraz zadań egzaminacyjnych. Tekstem
wiodącym może być tekst publicystyczny lub popularnonaukowy – wówczas w zadaniach
przywoływane są fragmenty tekstów literackich, ewentualnie fragmenty tekstów krytyczno-/
historyczno- / teoretycznoliterackich, prozy / poezji / dramatu, definicje słownikowe itp.
Tekst wiodący będzie liczył ok. 1000 wyrazów.
Większość zadań będzie odnosiła się bezpośrednio do załączonego tekstu. Wśród zadań w tej
części arkusza mogą pojawić się również zadania samodzielne, nieodnoszące się
do przytoczonego tekstu.
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W zadaniach mogą się pojawić odniesienia do innych utworów (cytaty), wymagające
konfrontacji treści / przesłania cytatu z sensami tekstu lub tekstów w arkuszu. Zadania mogą
łączyć zagadnienia, np. treść + język oraz odnosić do znajomości lektury/lektur
obowiązkowych.



Przykładowe zadania do części 1. Test wraz z rozwiązaniami znajdują się na
stronach 53–99.

Część 2. Wypracowanie
W arkuszu podane są dwa tematy wypracowań, z których zdający wybiera jeden:
a) temat pierwszy to analiza porównawcza utworów literackich lub ich fragmentów
z podanym w poleceniu problemem (teksty literackie ok. 1000 wyrazów).
b) temat drugi to wypowiedź na zadany w poleceniu problem w odniesieniu
do załączonego tekstu krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub tekstu
należącego do publicystyki krytycznej, podejmującego ważne problemy związane
z kulturą, językiem ojczystym (tekst ok. 700 wyrazów).
Oba tematy wymagają napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym wyłącznie
w języku kaszubskim.



Przykładowe tematy wypracowań wraz z ocenionymi rozwiązaniami znajdują się
na stronach 100–119.

ZASADY OCENIANIA ZADAŃ W TEŚCIE
Zadania zamknięte są oceniane – w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można
uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
ALBO
2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna.
1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 3
punktów. W tych zadaniach nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna
i interpunkcyjna, chyba że w poleceniu zostanie określone inaczej. Zasady oceniania będą
opracowywane do każdego zadania odrębnie.
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ZASADY OCENIANIA WYPRACOWANIA
Za napisanie wypracowania zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie 35 punktów.
Oceniając pracę, egzaminatorzy będą przydzielali punkty w czterech kryteriach głównych, tj.
1. spełnienie formalnych warunków polecenia (od 0 do 1 pkt; ≈ 3%)
2. kompetencje literackie i kulturowe (od 0 do 16 pkt; ≈ 46%)
3. kompozycja wypowiedzi (od 0 do 7 pkt; = 20%)
4. język wypowiedzi (od 0 do 11 pkt; ≈ 31%).

W ramach 3. kryterium głównego, tj. „kompozycja wypowiedzi”, egzaminatorzy będą
przydzielali punkty w trzech kryteriach składowych, tj.
3a. struktura wypowiedzi
3b. spójność wypowiedzi (tj. logika i uporządkowanie wypowiedzi)
3c. styl wypowiedzi.

W ramach 4. kryterium głównego, tj. „język wypowiedzi”, egzaminatorzy będą przydzielali
punkty w trzech kryteriach składowych, tj.
4a. zakres i poprawność środków językowych
4b. poprawność ortograficzna
4c. poprawność interpunkcyjna.
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1. Spełnienie formalnych warunków polecenia (maksymalnie 1 punkt)
Sprawdzając wypracowanie zdającego w tym kryterium, egzaminator będzie oceniał, czy:
• wypowiedź w co najmniej jednym fragmencie dotyczy problemu wskazanego w poleceniu
• napisane wypracowanie jest w jakiejkolwiek części wypowiedzią argumentacyjną
• w wypracowaniu zdający odwołał się do co najmniej dwóch tekstów (zgodnie ze
wskazaniem w poleceniu).
•

•

•
•

•

W wypracowaniu jest odwołanie do dwóch tekstów literackich (temat pierwszy)
oraz załączonego tekstu oraz innego tekstu literackiego (temat drugi)
ORAZ
Wypracowanie przynajmniej częściowo dotyczy problemu wskazanego w
poleceniu
ORAZ
Wypracowanie przynajmniej częściowo jest wypowiedzią argumentacyjną.
Wypracowanie nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w kategorii
„1 pkt”.
ALBO
Wypracowanie jest napisane w formie planu albo w punktach.

1 pkt

0 pkt

Uwaga: Jeżeli w kryterium Spełnienie formalnych warunków polecenia przyznano 0 pkt,
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.
Wyjaśnienia (kryterium 1. – SFWP)
1. W wypracowaniu zdający powinien odwołać się do co najmniej jednej lektury/ jednego
tekstu wskazanych w poleceniu jako obowiązkowe. Odwołanie się zdającego do
lektury/ tekstu oznacza, że co najmniej jedno zdanie o tej lekturze / tym tekście ma
charakter analityczny, a nie tylko informacyjny.
a) Przykład zdania analitycznego: Pòwiesc Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra
Majkòwsczégò je tekstã rechòwónym w rédze nôwôżniészich dokazów kaszëbsczi
lëteraturë ò Kaszëbach, bò pòkazywô tã spòlëznã w baro wôżnym sztóce ji dzejów.
b) Przykład zdania informacyjnego: Aùtorã pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa je
Aleksander Majkòwsczi.
Za zdania informacyjne uznaje się również sformułowania będące wyłącznie
przepisanymi fragmentami polecenia lub parafrazą polecenia.
2. Wypracowanie przynajmniej częściowo dotyczy problemu wskazanego w poleceniu,
jeżeli:
a) zawiera fragmenty odnoszące się do zakresu merytorycznego zagadnienia,
którego omówienie jest wymagane.
3. Wypracowanie przynajmniej częściowo jest wypowiedzią argumentacyjną, jeżeli
zawiera co najmniej jeden akapit argumentacyjny.
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2. Kompetencje literackie i kulturowe (maksymalnie 16 punktów)
Sprawdzając wypracowanie zdającego w tym kryterium, egzaminator będzie oceniał,
czy w wypracowaniu zdający:
• wykorzystał znajomość tekstów z literatury kaszubskiej
• funkcjonalnie wykorzystał kontekst, np. literacki, historyczny, filozoficzny, kulturowy, który
pogłębia i rozwija rozważany problem
• przedstawił bogatą argumentację: argumentacja jest logiczna, wnikliwa, zróżnicowana,
świadczy o erudycji zdającego
• wykazał się wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauki o literaturze
• nie popełnił błędów rzeczowych (np. pisząc o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił
błędów, tj. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają
bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma lub inne), jak i terminologii
historycznoliterackiej oraz / lub teoretycznoliterackiej (np. niewłaściwie i bez zrozumienia
stosuje pojęcia i terminy).
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Interpretacja porównawcza

Dwa utwory
wykorzystane
(porównane)
w pełni
funkcjonalnie.

Jeden utwór
wykorzystany
w pełni
funkcjonalnie,
a drugi –
częściowo
funkcjonalnie
(porównanie
częściowe).

Dwa utwory
wykorzystane
częściowo
funkcjonalnie
(porównanie
częściowe).

Tylko jeden
utwór

Poziom argumentacji wypowiedzi; erudycyjność
wypowiedzi

Liczba
punktów

•
•
•

Bogata argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.

16 pkt

•
•

Zadowalająca argumentacja.
Co najmniej jeden kontekst wykorzystany
funkcjonalnie.

15 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy kontekst/y wykorzystano częściowo
funkcjonalnie.

14 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstów.

13 pkt

•
•
•

Bogata argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.

12 pkt

•
•

Zadowalająca argumentacja.
Co najmniej jeden kontekst wykorzystany
funkcjonalnie.

11 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy kontekst / y wykorzystano
częściowo funkcjonalnie.

10 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstów.

9 pkt

•
•
•

Trafna argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów.
Praca zawiera fragmenty erudycyjne.

8 pkt

•
•

Zadowalająca argumentacja.
Co najmniej jeden kontekst wykorzystany
funkcjonalnie.

7 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy kontekst / y wykorzystano
częściowo funkcjonalnie.

6 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstów.

5 pkt

•
•

Trafna argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów.

4 pkt

Błędy
rzeczowe

Za każdy błąd rzeczowy należy odjąć 1 pkt od ogólnej liczby punktów przyznanych za KLiK (od 0 do 16; bez punktów ujemnych).

Funkcjonalność
wykorzystania
utworów
wskazanych
w poleceniu
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wykorzystany
częściowo LUB
w pełni
funkcjonalnie
(brak
porównania).

•
•

Zadowalająca argumentacja.
Co najmniej jeden kontekst wykorzystany
funkcjonalnie.

3 pkt

•
•

Powierzchowna argumentacja.
W pracy kontekst / y wykorzystano
częściowo funkcjonalnie.

2 pkt
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•
•

Powierzchowna argumentacja.
1 pkt
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstów.
Żaden utwór nie został wykorzystany przynajmniej w części
0 pkt
funkcjonalnie.

Wypowiedź argumentacyjna

Dwa teksty
wykorzystane
w pełni
funkcjonalnie.

Poziom argumentacji wypowiedzi; erudycyjność
wypowiedzi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeden tekst
wykorzystany
w pełni
funkcjonalnie,
a drugi –
częściowo
funkcjonalnie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeden tekst
wykorzystany

•
•

Bogata argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
Zadowalająca argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
Zadowalająca argumentacja.
Kontekst wykorzystany częściowo
funkcjonalnie.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstu.
Bogata argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
Zadowalająca argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
Zadowalająca argumentacja.
Kontekst wykorzystany częściowo
funkcjonalnie.
Wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstu.
Trafna argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.

Liczba
punktów

16 pkt

15 pkt

14 pkt

13 pkt

12 pkt

11 pkt

10 pkt

9 pkt

8 pkt

Błędy
rzeczowe

Za każdy błąd rzeczowy należy odjąć 1 pkt od ogólnej liczby punktów przyznanych za KLiK (od
0 do 16; bez punktów ujemnych).

Funkcjonalność
wykorzystanych
tekstów
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w pełni
funkcjonalnie,
a drugi –
niefunkcjonalni
e albo brak.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dwa teksty
wykorzystane
częściowo
funkcjonalnie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Praca zawiera fragmenty erudycyjne.
Zadowalająca argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Praca zawiera fragmenty erudycyjne.
Zadowalająca argumentacja.
Kontekst wykorzystany częściowo
funkcjonalnie.
Praca zawiera fragmenty erudycyjne.
Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstu.
Trafna argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Praca zawiera fragmenty erudycyjne.
Zadowalająca argumentacja.
Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu.
Praca zawiera fragmenty erudycyjne.
Zadowalająca argumentacja.
Kontekst wykorzystany częściowo
funkcjonalnie.
Praca zawiera fragmenty erudycyjne.
Powierzchowna argumentacja.
W pracy nie wykorzystano funkcjonalnie
kontekstu.

Jeden tekst wykorzystany częściowo funkcjonalnie, a drugi –
niefunkcjonalnie albo brak.
Żaden tekst nie został wykorzystany przynajmniej w części
funkcjonalnie.

7 pkt

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Uwaga: Jeżeli ostateczna liczba punktów przyznana w kryterium Kompetencje literackie
i kulturowe, tj. liczba punktów po odjęciu punktów za błędy rzeczowe (jeżeli wystąpiły w pracy),
wynosi 0 pkt, wówczas w pozostałych kryteriach (Kompozycja wypowiedzi oraz Język
wypowiedzi) przyznaje się 0 pkt.

Wyjaśnienia (kryterium 2. – KLiK)
1. Poprzez wykorzystanie utworu rozumie się wykorzystanie znajomości jego treści oraz
odczytanych sensów.
2. Zdający powinien funkcjonalnie wykorzystać w wypracowaniu minimum dwa teksty
(temat pierwszy i drugi). Funkcjonalne wykorzystanie utworu oznacza przywołanie
w wypracowaniu:
1) takich elementów fabuły, jak np. wydarzeń, bohaterów, wątków
2) sensów utworów,
które istotnie wspierają tok rozumowania zdającego, albo dobrze ilustrują to, o czym
zdający pisze.
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Funkcjonalność wykorzystania znajomości tekstów ocenia się w odniesieniu do tematu
pracy. Jeżeli w części zasadniczej pracy w charakterze argumentów/ przykładów
wykorzystane są elementy fabuły lub sensy utworów, które nie są zgodne np. ze
stanowiskiem zdającego wyrażonym we wstępie do pracy – wówczas uwzględnia się
tę niezgodność w ocenie funkcjonalności.
3. Utwór literacki nie jest wykorzystany funkcjonalnie, jeżeli zdający wyłącznie streszcza
ten utwór lub wybrane jego wątki, nie wyciągając żadnego wniosku, nie dokonując
żadnej refleksji związanej ze streszczonym utworem.
4. Argumentacja to udowodnienie tezy/ opinii/ stanowiska przedstawionego przez
zdającego za pomocą argumentów.
1) Bogata argumentacja – to argumentacja rzeczowa, pogłębiona, poparta trafnymi
przykładami i szeroka/ wieloaspektowa, stanowiąca – jako całość – wnikliwą
analizę problemu sformułowanego w poleceniu; zawiera elementy refleksji /
głębszego namysłu nad problemem.
W przypadku interpretacji porównawczej zawiera również analizę utworów.
W sytuacji gdy znajomość utworów literackich została wykorzystana częściowo
funkcjonalnie, mówimy o argumentacji trafnej.
2) Zadowalająca argumentacja – to argumentacja rzeczowa, pogłębiona, poparta
trafnymi przykładami.
3) Powierzchowna argumentacja – to argumentacja oparta na uogólnieniach,
niewnikająca w istotę rzeczy, poprzestająca na pobieżnych obserwacjach, mało
dokładna, czasami niepoparta przykładami; również argumentacja, w której zdający
podejmuje próbę zbudowania argumentu, dobierając jedynie środki językowe
typowe dla struktur argumentacyjnych, np. Moim pierwszym argumentem jest...
5. Kontekst należy rozumieć jako odniesienie się przez zdającego w pracy do np.
1) historii
2) filozofii
3) innego utworu literackiego niż wskazany w poleceniu
4) utworu muzycznego, dzieła plastycznego
5) biografii autora
6) prądu literackiego
7) charakteru epoki,
wybrane przez zdającego w sposób celowy, przydatne do osadzenia omawianego
utworu w szerszej perspektywie i pogłębionego odczytania sensów utworu literackiego,
do którego zdający odwołuje się w wypracowaniu. Funkcjonalne wykorzystanie
kontekstu polega na trafnym jego doborze ze względu na rozważany problem; kontekst
pogłębia i rozwija omawiane zagadnienie. Pogłębienie i omówienie danego
zagadnienia poprzez konteksty nie oznacza konieczności dogłębnej analizy samych
kontekstów jako takich; w szczególności nie może prowadzić do dygresji stosowanej
niefunkcjonalnie.
6. Kontekst wykorzystany częściowo funkcjonalnie to odniesienie wyłącznie na poziomie
przywołania, np. informacji, wydarzenia; kontekst jest poprawny, ale ogranicza się tylko
do funkcji informacyjnej, nie pogłębia i nie rozwija omawianego zagadnienia.
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7. Kontekst poprzez odniesienie się przez zdającego do innego utworu literackiego niż
wskazany w poleceniu nie jest wykorzystany funkcjonalnie, jeżeli zdający wyłącznie
streszcza ten utwór lub wybrane jego wątki, nie wyciągając żadnego wniosku, nie
dokonując żadnej refleksji związanej ze streszczonym utworem.
8. Erudycję należy rozumieć jako wiedzę przedmiotową zdającego, w tym m.in. wiedzę
i umiejętność wykorzystania kontekstów, kodów kulturowych, terminologii, znajomości
kultury, w tym literatury i sztuki. Wypowiedź świadcząca o erudycji zdającego to
wypracowanie, w którym zdający funkcjonalnie wykorzystał wiedzę przedmiotową
w rozważaniu problemu sformułowanego w poleceniu.
9. W ocenie poziomu argumentacji wypowiedzi nie uwzględnia się fragmentów
wypowiedzi zawierających błędy rzeczowe.
10. Błąd rzeczowy – to błąd świadczący o:
1) nieznajomości tekstu literackiego lub tekstu kultury, do którego odwołuje się
zdający
2) nieuprawnionej interpretacji fragmentu lub fragmentów / części utworu literackiego,
w tym poetyckiego, do którego odwołuje się zdający, będącej częściową
falsyfikacją danego utworu
3) nieznajomości zagadnień z zakresu teorii i historii literatury bądź języka.
11. Ten sam błąd rzeczowy (np. konsekwentne stosowanie błędnego imienia bohatera,
którego da się w jednoznaczny sposób zidentyfikować, a opisane w wypracowaniu
fakty świadczą o znajomości lektury) powtórzony kilkakrotnie jest liczony jako jeden
błąd.

3. Kompozycja wypowiedzi: struktura, spójność i styl (maksymalnie 7 punktów)
Kompozycja wypowiedzi: struktura, spójność i styl (maksymalnie 7 punktów)
Sprawdzając wypracowanie zdającego w tym kryterium egzaminator będzie oceniał czy:
1. w zakresie struktury wypowiedzi:
• kompozycja wypowiedzi jest funkcjonalna, tzn. czy układ i sposób przedstawienia treści
pomaga w zrozumieniu wypowiedzi
• podział wypowiedzi – zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza, zakończenie),
jak i w zakresie podziału na akapity – jest poprawny i funkcjonalny;
2. w zakresie spójności wypowiedzi:
• wypowiedź jest spójna, tzn. złożona z elementów, które tworzą logiczną i uporządkowaną
całość
• w wypowiedzi spójność jest zachowana zarówno wewnątrz zdań, jak również między
zdaniami i akapitami
• w wypowiedzi użyte zostały odpowiednie środki językowe, np. wskaźniki zespolenia
tekstu, struktury metatekstowe, leksykalne wykładniki spójności, które ułatwiają śledzenie
toku rozumowania autora;
3. w zakresie stylu wypowiedzi:
• styl wypowiedzi jest stosowny, tzn. czy zdający konsekwentnie posługuje się jednym,
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wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione
(czy czemuś to służy, jest funkcjonalne) oraz czy zdający nie napisał wypowiedzi,
stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej.

3a. Struktura wypowiedzi
Uporządkowanie
elementów treściowych
wypowiedzi
Elementy treściowe
wypowiedzi w całości lub
w przeważającej części
pracy są zorganizowane
problemowo.

•

Podział wypowiedzi
Poprawny zarówno w skali ogólnej (wstęp,
część zasadnicza, zakończenie), jak
i w zakresie struktury akapitów; sposób
podziału tekstu pomaga w zrozumieniu tez
zdającego. Dopuszczalna 1 usterka.
Usterki w podziale tekstu w skali ogólnej
(wstęp, część zasadnicza, zakończenie)
ALBO w zakresie struktury akapitów.
Usterki w podziale tekstu w skali ogólnej
(wstęp, część zasadnicza, zakończenie)
ORAZ w zakresie struktury akapitów.
Poprawny zarówno w skali ogólnej (wstęp,
część zasadnicza, zakończenie), jak
i w zakresie struktury akapitów; sposób
podziału tekstu pomaga w zrozumieniu tez
zdającego. Dopuszczalna 1 usterka.
Usterki w podziale tekstu w skali ogólnej
(wstęp, część zasadnicza, zakończenie)
ALBO w zakresie struktury akapitów.

W pracy podjęta jest
próba organizacji
elementów treściowych
wypowiedzi
problemowo.
• Elementy treściowe
wypowiedzi
zorganizowane w pracy
częściowo problemowo,
częściowo wyłącznie
Usterki w podziale tekstu w skali ogólnej
pod względem
(wstęp, część zasadnicza, zakończenie)
formalnym.
ORAZ w zakresie struktury akapitów.
• Elementy treściowe
wypowiedzi w całości
lub w przeważającej
części pracy
zorganizowane
wyłącznie pod
względem formalnym,
np. wg kolejno
omawianych tekstów
literackich.
Elementy treściowe wypowiedzi niezorganizowane; wypowiedź stanowi
zbiór w znacznej mierze niezależnych elementów.

Liczba
punktów
3 pkt
A

2 pkt
B
1 pkt
C
2 pkt
D

1 pkt
E
0 pkt

F

0 pkt

G
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Wyjaśnienia (kryterium 3a – Struktura wypowiedzi)
1. Elementy treściowe wypowiedzi to – najogólniej rzecz ujmując – „bloki”, na które
podzielone jest wypracowanie (w najprostszej formie: wstęp – część zasadnicza
(rozwinięcie) – zakończenie, ale „część zasadnicza” zazwyczaj jest dzielona na
kolejne „bloki”, tj. akapity).
1) Elementy treściowe wypowiedzi są zorganizowane problemowo (w toku
problemowym), jeżeli każdy z „bloków” w części zasadniczej wypracowania
omawia np. jeden aspekt tematu. Omawiając wybrany aspekt, zdający przywołuje
argumentację i przykłady z różnych tekstów literackich / kontekstów; czynnikiem
organizującym dany „blok” jest właśnie problem („ponadtekstowo”,
„międzytekstowo”), a nie dany tekst literacki.
2) Możliwa jest sytuacja, w której zorganizowanie problemowe „pokrywa się”
ze zorganizowaniem według kolejno omawianych tekstów literackich, jeżeli
w pracy widoczny jest zamysł kompozycyjny wskazujący na ustrukturyzowanie
wypowiedzi według tematów, np. kolejny tekst literacki stanowi przykład
umożliwiający np. uszczegółowienie wcześniej omawianego zagadnienia.
3) Elementy treściowe wypowiedzi są zorganizowane wyłącznie pod względem
formalnym (w toku liniowym), jeżeli każdy z „bloków” w części zasadniczej
wypracowania dotyczy innego tekstu literackiego / kontekstu, a jedynym
identyfikowalnym czynnikiem organizującym taki układ jest po prostu omawianie
w kolejnych „blokach” zagadnień dotyczących kolejnych tekstów / kontekstów;
tekst jest zorganizowany wg tekstów „jeden po drugim” (np. zmiana kolejności
akapitów nie wpływa na strukturę tekstu).
2. Ocena podziału wypowiedzi w skali ogólnej wymaga rozważenia proporcji
i funkcjonalności zasadniczych „bloków” pracy, tj. wstępu – części zasadniczej –
zakończenia. Usterki w podziale wypowiedzi w skali ogólnej mogą wynikać z np.
nieproporcjonalnie i niefunkcjonalnie długiego wstępu, zbyt krótkiego (lakonicznego)
zakończenia lub braku jednego z tych „bloków”.
3. Ocena podziału wypowiedzi na akapity wymaga rozważenia, czy logika wywodu
została odzwierciedlona w podziale na graficznie wyodrębnione i funkcjonalne
akapity. Usterki w podziale wypowiedzi na akapity mogą wynikać np. z faktu, że
w pracy występują wyodrębnione graficznie akapity, które nie stanowią zwartej
myślowo całości, albo występują akapity, które powinny zostać podzielone na
mniejsze bloki, ponieważ taki akapit zawiera kilka wątków (każdy z takich wątków
stanowi sam w sobie zwartą myślowo całość).
4. W ocenie struktury wypowiedzi nie uwzględnia się niezrealizowania przez zdającego
któregoś z elementów tematu, np. nieodwołania się w ogóle do jednego z tekstów
wskazanych w temacie jako obowiązkowy.
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3b. Spójność wypowiedzi
Wypowiedź jest w całości spójna lub występują w niej nie więcej niż 2 zaburzenia
w spójności (tj. logice, uporządkowaniu) na poziomie poszczególnych akapitów
LUB całej wypowiedzi.
W wypowiedzi występuje 3–5 zaburzeń w spójności (tj. logice, uporządkowaniu)
na poziomie poszczególnych akapitów LUB całej wypowiedzi.
• W wypowiedzi występuje 6–8 zaburzeń w spójności (tj. logice,
uporządkowaniu) na poziomie poszczególnych akapitów LUB całej
wypowiedzi.
LUB
• Wstęp pracy jest treściowo niespójny z częścią zasadniczą pracy ALBO
z zakończeniem pracy.
ALBO
• Zakończenie pracy jest treściowo niespójne z wstępem ALBO częścią
zasadniczą pracy.
• W wypowiedzi występuje 9 lub więcej zaburzeń w spójności (tj. logice,
uporządkowaniu) na poziomie poszczególnych akapitów
• LUB całej wypowiedzi.
LUB
• Wstęp pracy jest treściowo niespójny z częścią zasadniczą pracy ORAZ
z zakończeniem pracy.
ALBO
• Zakończenie pracy jest treściowo niespójne z wstępem ORAZ częścią
zasadniczą pracy.

3 pkt

2 pkt
1 pkt

0 pkt

Wyjaśnienia (kryterium 3b – Spójność wypowiedzi)
1. Wypowiedź jest spójna, jeżeli elementy, które ją tworzą, stanowią logiczną
i uporządkowaną całość.
2. Wywód jest uporządkowany, jeśli każdy kolejny akapit wynika z poprzedniego, a np.
przestawienie akapitów zaburzyłoby tok rozumowania przyjęty przez zdającego.
3. Zaburzenia w spójności mogą wynikać m.in. z:
a) błędów logicznych, w tym np. zbyt daleko idących uogólnień, nieuzasadnionych
wniosków (np. wnioski w zakończeniu pracy nie wynikają z przeprowadzonego
rozumowania), sprzecznych stwierdzeń;
b) odstępstw od podporządkowania wywodu myśli przewodniej, np. wypracowanie
zawiera niefunkcjonalne fragmenty stanowiące niezwiązane z tematem wątki
poboczne;
c) zredagowania wstępu lub rozwinięcia, lub zakończenia, lub akapitu, które nie
pasują logicznie do pozostałej części wypracowania, nie łączą się logicznie
z poprzedzającą je częścią / poprzedzającym je akapitem;
d) rozwijania jednocześnie więcej niż jednego wątku („zazębiania” się wątków);
e) pomijania pośrednich ogniw rozumowania, tzw. skróty myślowe;
f) wprowadzenia treści nieistotnych, zbędnych dla pracy, bez związku /
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pozostających w wątpliwym związku z tematem / wywodem;
g) wprowadzania dygresji stosowanych niefunkcjonalnie;
h) przerywania toku myślenia zbędnymi zdaniami.
4. Błędy w spójności wewnątrz akapitów oznaczają np. nielogiczne połączenia zdań
w akapicie oraz brak zastosowania w nim wskaźników zespolenia.
5. Błędy w spójności między akapitami oznaczają nielogiczne powiązanie danego
akapitu z poprzednim lub poprzednimi akapitami oraz brak zastosowania wskaźników
zespolenia między akapitami.
6. Błąd w składni prowadzący do błędu w spójności jest traktowany zarówno jako błąd
językowy, jak i błąd w spójności.

3c. Styl wypowiedzi
Styl w całości lub w przeważającej części stosowny, tj. adekwatny do odmiany
pisanej języka oraz do sytuacji komunikacyjnej (jednorodny albo funkcjonalnie
niejednorodny).
Wypracowanie nie spełnia warunków określonych w kategorii „1 pkt”.

1 pkt
0 pkt

Wyjaśnienia (kryterium 3c – Styl wypowiedzi)
1. Styl wypowiedzi – co do zasady – powinien być: jasny, prosty (nie: zawiły,
pretensjonalny), zwięzły, jednolity. Dodatkowo może być żywy, obrazowy.
2. Wypracowanie powinno być napisane stylem stosownym do sytuacji komunikacyjnej,
jaką jest egzamin maturalny, co oznacza, że nie należy redagować go, stosując
słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej. Styl uznaje
się za stosowny w przeważającej części, jeżeli jest stosowany w orientacyjnie 2/3
pracy. Styl jest niestosowny do sytuacji komunikacyjnej, jeżeli orientacyjnie ok. 2/3
wypracowania zredagowano przy użyciu struktur językowych charakterystycznych
dla stylu potocznego w odmianie mówionej.
3. Styl wypracowania jest jednorodny, jeśli zdający konsekwentnie posługuje się jednym,
wybranym stylem, odpowiednim dla treści i formy wypowiedzi, lub miesza różne style
w wypowiedzi, ale jest to uzasadnione i celowe.
4. Indywidualne upodobania stylistyczne egzaminatora nie mogą wpływać na ocenę
stylu pracy zdającego.
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4. Język wypowiedzi (maksymalnie 11 punktów)
Sprawdzając wypracowanie zdającego w tym kryterium, egzaminator będzie oceniał:
1. w odniesieniu do zakresu i poprawności środków językowych:
• czy zdający poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np.
frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku kaszubskim), czy też ograniczył
się do najprostszych środków językowych;
• czy środki językowe, których użył zdający, pozwalają mu zrealizować temat w sposób
swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.
• ile błędów językowych, w tym błędów stylistycznych, zdający popełnił w pracy;
2. w odniesieniu do poprawności ortograficznej:
• ile błędów ortograficznych zdający popełnił w pracy.
3. w odniesieniu do poprawności interpunkcyjnej:
• ile błędów interpunkcyjnych zdający popełnił w pracy.

4a. Zakres i poprawność środków językowych
Oceniając język wypowiedzi, egzaminator najpierw oceni zakres użytych środków językowych,
a następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustali na podstawie oceny obu tych
aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą.
Poprawność środków
Zakres środków

1.

2.

3.

Szeroki zakres
środków językowych,
tzn.
•
zróżnicowana
składnia,
•
zróżnicowana
leksyka, w tym np.
poprawna
łączliwość
wyrazów, bogata
frazeologia,
precyzyjne
słownictwo,
umożliwiających pełną
i swobodną realizację
tematu.
Zadowalający zakres
środków językowych,
tzn. składnia i leksyka
stosowne /
odpowiednie do
realizacji tematu.
Wąski zakres środków
językowych, tzn.
składnia i leksyka
proste / ograniczone,
utrudniające realizację
tematu.

Nie
więcej
niż 3
błędy
jęz.
A

4–5
błędy
jęz.

6–7
błędów
jęz.

8–9
błędów
jęz.

10–11
błędów
jęz.

12–13
błędów
jęz.

14–15
błędów
jęz.

16 lub
więcej
błędów
jęz.

B

C

D

E

F

G

H

7 pkt

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

0 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

0 pkt

0 pkt
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Przykładowo za wypowiedź, w której zakres środków językowych wykorzystanych przez
zdającego jest zadowalający, i znajdują się w niej 4 błędy językowe, egzaminator przyzna 5 pkt
w tym kryterium.
Wyjaśnienia (kryterium 4a)
1. Nie każde nieprecyzyjne sformułowanie jest niepoprawne językowo (stanowi błąd
językowy); może być przejawem nieporadności językowej. Błędem jest nieporadność
językowa będąca oczywistym nieuzasadnionym naruszeniem obowiązującej normy
językowej.
2. Indywidualne upodobania językowe egzaminatora nie mogą wpływać na ocenę
poprawności środków językowych w pracy zdającego.
3. W wypracowaniu występuje zróżnicowana składnia, jeżeli w pracy zdający
wykorzystał poprawnie co najmniej 4 różne struktury składniowe, np.: zdanie
pojedyncze, zdanie złożone, zdanie wielokrotnie złożone, równoważnik zdania,
imiesłowowy równoważnik zdania, strona bierna, paralelizmy składniowe, poprawne
wprowadzanie cytatów, zdania pytające.
4. W wypracowaniu występuje zróżnicowana leksyka, jeżeli w pracy zdający np. nie
stosuje nieuzasadnionych powtórzeń, stosuje wyrazy / wyrażenia synonimiczne,
stosuje bogatą frazeologię, używa precyzyjnego słownictwa, w tym np. terminologii.
5. W ocenie zróżnicowania leksyki nie uwzględnia się nieuzasadnionych powtórzeń
wyrazów, zwrotów. Nieuzasadnione powtórzenia są uwzględniane w liczbie błędów
językowych.

4b. Poprawność ortograficzna
Praca jest bezbłędna lub zawiera do 9 błędów ortograficznych
Praca zawiera 10–18 błędów ortograficznych.
Praca zawiera 19 lub więcej błędów ortograficznych.

2 pkt
1 pkt
0 pkt

Uwaga: Ten sam wyraz zapisany niepoprawnie ortograficznie, powtórzony w wypracowaniu,
jest liczony jako jeden błąd ortograficzny.

4c. Poprawność interpunkcyjna
Praca jest bezbłędna albo zawiera nie więcej niż 4 błędy interpunkcyjne.
Praca zawiera 5–8 błędów interpunkcyjnych.
Praca zawiera 9 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

2 pkt
1 pkt
0 pkt
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Uwagi ogólne
1. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna (w rozumieniu czytelności zapisu), egzaminator oceni ją
na 0 pkt.
2. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. zdający napisał tylko wstęp),
egzaminator przyzna 0 pkt w każdym kryterium.
3. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 350 wyrazów, jest oceniana wyłącznie w kryteriach:
Spełnienie formalnych warunków polecenia oraz Kompetencje literackie i kulturowe.
W pozostałych kryteriach egzaminator przyzna 0 punktów.
4. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone
z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym
internetowego, lub jest przepisana od innego zdającego, wówczas egzamin z języka
kaszubskiego, w przypadku takiego zdającego, zostanie unieważniony.
5. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących
postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta
indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl
i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.
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2.1.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami. Część ustna

W Informatorze dla każdego zadania podano:
• najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu
• poprawne rozwiązanie każdego zadania.

Zadanie 1. Lektura obowiązkowa
Mòtiw tuńca w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë A. Majkòwsczégò
Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò tekstu lëteracczégò.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębienie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego w
różnych sytuacjach.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych [...].
2. Szerokie wykorzystywanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach.
3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, poglądów i opinii.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich;
4) dostrzega korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur.
II. 3. Komunikacja językowa i kultura języka. Zdający:
1) posługuje się literacką odmianą języka […] w mowie;
4) rozróżnia pojęcia […] poprawności i stosowności wypowiedzi;
6) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy
w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
3) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego;
4) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy [...] oraz ich funkcje w utworze;
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny;
7) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości
regionalne, narodowe i uniwersalne.
IV. 1. Mówienie. Zdający:
I.
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1) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki;
2) wypowiada się na tematy poruszane w toku edukacji;
3) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź.

Przykładowa realizacja (1)
Wstãp
Mòtiw tuńca je baro pòpùlarnym mòtiwã wëzwëskiwónym w tekstach lëteracczich. Nié
jinaczi je téż w lëteraturze kaszëbsczi. Tuńc je jednym z dzélów lëdzczégò artisticznégò
dzejaniô. Ne tuńce mògą bëc rozmajitégò zortu. Pewno pierwòsznyma wzorama tuńca
w dzejach lëdztwa bëłë tuńce òbrzãdowé, z czasã równak lëdze zaczãlë gò wëzwëskiwac
w towarzësczich célach. Kòżdô ze spòlëznów mô téż swòje regionalné / nôrodné tuńce i tëli,
wiele je tematów ticzącëch sã lëdzczi aktiwnotë, tëli téż mòże bëc rozmajitëch tanecznëch
ùkładów – je to wôżny dzél kòżdi kùlturë.
Rozwicé
W lëteraturze kaszëbsczi ò tuńcu je wiele wzmiónków, je téż ò nim gôdka w nôwôżniészim
romanie aùtorstwa A. Majkòwsczégò pt. Żëcé i przigòdë Remùsa. W nym dokazu, w jednym
z kùńcowëch rozdzélów mómë òpisënk tragicznégò w skùtkach tuńca, chtëren òdbiwô sã na
górze Łisce w sobótkòwą noc. Jak je wiedzec, sobòtka na Kaszëbach to baro magiczny czas,
bòkadny we wiele òbrzãdów jak: pôlenié ògniszczów, pùszczanié wińców na wòdã, skôkanié
przez òdżin, scynanié kani, szukanié kwiatu parpacë. I ò tim wszëtczim je gôdka we
wspòmniónym rozdzélu, ale òkróm tegò je tam téż òpisënk òsoblëwégò tuńca, ò jaczim
w kùlturze Kaszëb nie bëło rëchli ani pózni.
W tim wôżnym tuńcu prowadnikã stôwô sã Remùs – przédny heroja pòwiescë. Dostôwô
òn òd proroczczi Julczi nôkôz pòprowadzeniô lëdu do òsoblëwégò tuńca. Wôżnym atribùtã
w rãce Remùsa stôwô sã zdebło parpacë (mając w tim dniu òsoblëwé znaczenié magiczné),
a ùczãstnikama tuńca mają sã stac wszëtcë, chtërny na ti zemi dzejelë piérwi, a terô trwają
zaklãti w kamieniach, a téż żëwi bëtnicë sobòtczi. Na znak dóny parpacą mają òni przińc do
Remùsa, a ten (jakno dôwny ricerz Witosłôw) pòprowadzy jich do nôrodnégò zriwù.
Zadanié Remùsa równak sã nie zjiscywô, a przëczëną je (jak wiedno w sztótach trudnëch
dlô bòhatera) sóm Smãtk pòd pòstacą Czernika. Òsamãtóny Remùs nie reagùje, choć lëdztwò
ju sã kòl niegò gromadzy. Znôwù dobiwô Smãtk, chtërnégò mùzykańcë grają na swòjã nótã,
a lëdztwò tuńcëje ju wkół niegò. Nôdzeja na òbùdzenié ludu przepôdô, stôrô Julka tracy żëcé,
a Remùs pòstãpny rôz przegriwô biôtkã ò zapadłi zómk.
Na baro symbòlicznô scena i apartny tuńc przëpòminają mòckò jinszi tuńc òpisóny
w dokazu z lëteraturë pòlsczi, tj. w Wieselim Stanisława Wëspiańsczégò. Tuwò téż jidze
ò sprawã przińdnotë nôrodu. Pòlskô je w rãkach zôbòrcë, a Pòlôszë ni mògą sã ze sobą
dogadac: chłopi nie rozmieją inteligencje (òsoblëwie artistów), a ta bë chcała dokònac
wôżnëch dlô òjczëznë rzeczi, leno jesz nie je parôt do dzejaniô; dlô nich wies to leno dobri
nórcëk do wëpòczinkù.
Wińdzënama rozmëszlaniów weselników ò nôrodnëch sprawach są pòkazëjącé sã jima
ùkôzczi. Są midzë nima: Czôrny Ricerz, hetman Branicczi, Jakùb Szela. Ale òsoblëwim
bòhaterã je Jaszk, co dostôwô òd Wernyhòrë złoti róg (znankã nôrodny sprawë). I zaczinô sã
tragiczny tuńc, w chtërnym Jaszk barżi wënérëje czôpkã z pawim piórã, a zabôcziwô
ò wôżnym dôrënkù Wernyhòrë. I wszëtkò przepôdô, lëdze ju nie jidą w tuńc Jaszka, le w taktë
mùzyczi Chòchòła. Nôdzeja na òbùdzenié wespòlëznë przepôdô, nôrodnô sprawa ùpôdô.
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W jednym i drëdżim dokazu je gôdka ò symbòlicznym tuńcu, do pòprowadzeniô lëdztwa
w taktë mùzyczi òstôwają wëbróny prosti lëdze z lëdu, kòżdi z nich dostôwô do rãczi wôżny
atribùt, i kòżdi z nich nie spełniwô swòjégò zadaniô. Na przék stôwają jim (i Remùsowi,
i Jaszkòwi) pònadjawerné mòce (Smãtk pòd pòstacą Czernika i Chòchòł). Wespólną swiądą
òbëdwùch dokazów, chtërnëch akcjô je òsadzonô w cządze zôbòrów, je nieszczestlëwé
zakùńczenié, żóden z bòhaterów nie doprowôdzô zadaniô do kùńca i nôdzeja przepôdô.
Zakùńczenié
W przëwòłónëch przikładach z lëteraturë widzymë, że mòtiw tuńca fąksnérëje w pòlsczim
i kaszëbsczim dokazu. Wiele dzélów w tëch dwùch realizacjach je pòspólnëch, czemù ni ma
sã co dzëwòwac, bò je wiedzec, że Majkòwsczi sztudérowôł w Niemcach i tam spòtikôł sã z
ùtwórcama Młodi Pòlsczi i jich dejama. W swòji pòwiescë wëzwëskôł wiele z mòtiwów
fąksnérëjącëch w młodopòlsczim ùtwórstwie, te deje bëłë mù baro blisczé, a ju na gwës mòcno
òpiarł sã na Wieselim Wëspiańsczégò piszącë rozdzél Jak w swiãtojańską noc na Łisce
stracëlë Remùs i Julka i jak tam dobéł Smãtk.

Przykładowa realizacja (2)
Wstãp
Lëteracczé dokazë sygają pò rozmajité twòrziwa, jednym z nich mòże téż bëc mòtiw
tuńca. Je to dosc wdzãcznô tematika, bò nôleżi do tëch dzélów lëdzczi aktiwnotë, jakô chãtno
bëła wëzwëskiwónô nié leno w lëteraturze, ale i w całi kùlturze. Tak téż je w kùlturze Kaszëb,
chtërna mô w swòjim òbrëmim regionalné tuńce rozmajitégò ôrtu, gromadzy nótë i òpisënczi
tëch dokazów, są nôùkòwé jich òbrobienia. Wiele z tëch tuńców spełniwô wôżné fónkcje
òbrzãdowé; swòje bédënczi mają pòstãpné warkòwé i fòlkloristiczné karna, są tuńce
stwòrzoné dlô rozegracjów i wiele jinszich.
Rozwicé
Jednym z dokazów kaszëbsczi lëteraturë, w jaczim òstôł wëzwëskóny mòtiw tuńca, je
pòwiesc Żëcé i przigòdë Remùsa A. Majkòwsczégò. Òpisënk òsoblëwégò tuńca òstôł
ùmôlniony w jednym ze slédnëch rozdzélów romana.
Akcjô dzeje sã na górze Łisce – symbòlicznym placu dlô kaszëbsczi kùlturë. To tu, wedle
lëdowëch wierzeniów, swój ùlubiony plac mają czarownice, stądka rëszają na swòje akcje
procëm lëdztwù, tu spòtikają sã z diôbelsczima mòcama.
Czas téż je òsoblëwi: to sobótkòwi wieczór, dzéń nôdłëgszi w rokù i nôkrótszô noc,
czedë, zgódno z wierzeniama ludu, dzeją sã magiczné sprawë, a złé sëłë mają nôwikszą mòc.
Przed dzejaniama tëch mòców lud òd wiedna próbòwôł sã chrónic na rozmajité spòsobë,
równak nié wiedno ta nierównô biôtka kùńczëła sã dobrze dlô człowieka.
Tegò wieczora mùszą sã òdbëc rozmajité òbrzãdë i lëdztwò sã do nich szëkùje, bò
tradicjô rzecz swiãtô. Są na placu wszëtcë z òkòlégò. Bãdą sprôwielë òdwieczné rituałë,
chtërne przejãlë w erbie pò starkach. Nen dzéń je jednym z barżi bòkadnëch w rozmajité
dzejania òbrzãdowé, kaszëbskô kùltura mô tu prawò bùsznic sã wielnyma dzejnotama.
Na ti górze swòje wôżné zadanié mają téż wëpełnic dwie apartné pòstacë: pasturk
Remùs, w jaczim je zaklãti dëch ricerza Witosława i stôrô Julka – proroczka. Òna dôwô
Remùsowi instrukcjã, co i jak mô zrobic, żebe dokòła niego stanãłë ùrmë lëdztwa, chtërne
pòprowadzy w takt swòjégò tuńca do célu. A cél je wôżny: wëbawic zapadłi zómk (lud
kaszëbsczi) i zaklãtą królewiónkã (rodną mòwã) spòd pãtów zôbòrcë. Mô nié leno ùczãstników
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sobòtczi pòprowadzëc, ale téż zbùdzëc z kamianégò spikù dôwnëch stolëmów, ricerzi
i biôtkarzi.
Remùs je dzérznikã i mało czegò w żëcym sã bòji, ale ju rôz nie wëpełnił zadaniô, nie
przeniósł królewiónczi, terôzka tej je mòckò zajiscony, czë sã to ùdô. Stôwô rãdo do prôcë,
bierze do rãczi kwiat parpacë (kwiat, jaczégò w sobótkòwą noc szukają wszëtcë, bò mô dac
szczescé). Cãżkò gò na ògle nalezc, a òn gò dostôwô prosto do rãczi. Leno mô ùstawic swòjich
tuńcerzi i jich pòprowadzëc. Nie spòdzéwô sã równak, że na drodze stanie mù znôwù złô mòc
– Smãtk pòd pòstacą malarza z Sarbska. I Remùs tracy, jegò tuńc nie kùńczi sã dobëcym. W
tim teksce fónkcjô tuńca mô ritualné znaczenié, òd jegò zakùńczeniô je zanôleżnô przińdnô
kóndicjô kaszëbsczégò lëdu, co sã nie zjiscywô. Julka ùmiérô, a Remùs tracy nôdzejã.
Jinszim dokazã z lëteraturë kaszëbsczi, w jaczim je gôdka ò tuńcu je dramat ks.
B. Sëchtë Hanka sã żeni. Nen dokôz mô ò wiele redosniészi òpisënk tuńców, bò i tematika je
redosnô - wieselé ceszi kòżdégò. Nen dokôz je przédnym dokùmentã, jak piérwi wëzdrzałë
òbrządczi wieselné na Kaszëbach. Sëchta òpisôł tu wszëtkò, òd ruchnów wieselnëch
zaczinającë, przez spiéwczi, rôczbë, òpisënczi zwëczajów, na wieselnëch tuńcach kùńczącë.
Widzymë tu tej òpisënk brutczégò tuńca. Swòje tunë wëkònywają przëdónczi i przëdóni
dokòła młodi pôrë. Do pląsów rëszają téż maszczi, co do dzysdnia przëchôdają na wiesoła
kaszëbsczé, bë szpòrtowno pòwiadac, żëczbë składac i z wieselnikama tuńcowac. Òd sztótu
przëjachaniô z kòscoła wszëtkò na nym wieselim dzeje sã wedle zwëczajowò ùstanowionëch
mòdłów. Pòrządkù i pòsobicë sprôwianiô pòstãpnëch dzélów òbrzãdu pilëje drużba, chtëren
w pasownym czasu rôczi do szépra (apartny tuńc młodëch) i do szewca (sprôwiónégò przez
wszëtczich wieselników na wdôr króla Jana III Sobiesczégò „co na kaszëbsczim wieselim béł
i kaszëbsczégò tuńca szedł!”). Przédnô fónkcjô òpisënków nëch tuńców je przede wszëtczim
kùlturowô. Gwësno są to jedne z wôżniészich instrukcjów, co i jak sã tuńcowało piérwi na
kaszëbsczich wiesołach.
Zakùńczenié
Na spòdlim òmôwiónëch dokazów z kaszëbsczi lëteraturë widzymë, że mòtiw tuńca
sã w ni pòjôwiô i spełniwô rozmajité fónkcje. W pierszim przikładze je to sprôwianié
magicznëch i symbòlicznëch dzejaniów (wôżnëch dlô całi spòlëznë); w drëdżim dokazu jidze
ò kùlturową spôdkòwiznã Kaszëbów zrzeszoną z jednym z zôkrãżów spòlëznowégò żëcô – je
to apartny dokùment kùlturowégò bògactwa Kaszëbów na temat òbrzãdów wieselnëch.
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Zadanie 2. Kultura: literatura, sztuka, język
Przykład 1.
Czim dlô człowieka je tatczëzna? Przedstaw zagadnienié w òpiarcym ò wiérztã Jana
Rómpsczégò Òjczëzna i wëbrónégò tekstu lëteracczégò.
Jón Rómpsczi
Òjczëzna
Òjczëzna – to zemia
I straconô za niã krew,
To je twòja mòwa,
Co ò starkach dôwô czëc.
Òjczëzna – to lasë
I łąkòwi, snôżi kwiat,
To je twòje czëcé,
Że kaszëbsczi twój je swiat.
Òjczëzna – to chëcze,
Zôgónczi ë twój ògródk,
Prawa, swòje zwëczë,
Żebë wiedno bëlno tczëc.
Òjczëzna – to lëdze,
Co są, hewò, òd stalat.
Dulczą wstec tu warac Kòżden z nich to je twój brat.
Jan Rompski, Òjczëzna [w:] Poezja Zrzeszyńców, opr. H. Makurat, Gdańsk 2013, s. 606.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.
1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości
regionalnej.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
2. Świadome wykorzystanie języka regionalnego do wzmacniania poczucia tożsamości i
uczestnictwa w życiu wspólnoty regionalnej.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego w
różnych sytuacjach.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
3. Kształtowanie umiejętności świadomego uczestniczenia w kulturze: regionalnej,
polskiej, europejskiej i światowej.
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
I.
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1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi [...].
2. Szerokie wykorzystywanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach.
3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, poglądów i opinii.

Wymagania szczegółowe
I.

II.

II.

III.

IV.

Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
1) analizuje różne wzorce postaw i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich,
4) dostrzega korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur;
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Zdający:
1) posługuje się literacką odmianą języka w piśmie oraz literacką lub lokalną odmianą
w mowie;
4) rozróżnia pojęcia [...], poprawności i stosowności wypowiedzi;
6) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy
w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą.
4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
1) odczytuje sens tekstu [...], potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz
funkcję na tle całości.
1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
2) rozpoznaje zastosowane w utworze językowe środki wyrazu artystycznego oraz inne
wyznaczniki poetyki danego utworu i określa ich funkcje;
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny;
7) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości
regionalne, narodowe i uniwersalne.
1. Mówienie. Zdający:
1) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki;
3) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź.

Przykładowa realizacja (1)
Wstãp
Chcącë gadac ò rolë òjczëznë w żëcym człowieka nót je nôpierwi rzec, co sã pòd tim
pòjãcym rozmieje. Gwësno skłôdają sã na niã lëdze (w môłi òjczëznie to są Kaszëbi, we wiôldżi
- Pòlôszë). Ten nôród / karno mô swòje dzeje i spôdkòwiznã, kùlturã i jãzëk, a téż swój plac
na zemi (teritorium). Ò te wszëtczé sprawë je nót dbac i je dozerac, bò jeżlë zafelô chtërny
z nich, bãdze to òznôczało, że nikwionô je wòlnota i juwernota, a w krótczim czasu zabraknie
téż tatczëznë.
Rozwicé
Swòjã wizjã òjczëznë dôwô nama òsoba liricznô z wiérztë Jana Rómpsczégò. W nym
lirikù, jak w encyklopedie, są wëpisóné wszëtczé sprawë, jaczé skłôdają sã na òjczëznã. Na
pierszim môlu pòjôwiô sã tej zemia, ale zarôzka są téż wspòmnióny ti, co za niã przeléwelë
krew. To mô pòsobnikóm przëbôczëc, że wòlnotã i òbéndã nié wiedno mùszimë miec, mògą
sã nalezc taczi, co mdą chcelë nóm je òdebrac.
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Na drëdżim placu wërechòwónô je mòwa (rodnô mòwa, òjczësti jãzëk). Czë bãdze jesz
cwek gadac ò Kaszëbach (lëdzach), czedë nicht na jich zemi ju nie mdze gôdôł w rodny
mòwie?
Pò tëch dwùch wôżnëch sprawach pòjôwiają sã w pòstãpnëch sztrofkach: snôżi
kaszëbsczi krôjmalënk, domôcëzna (chëcze, zôgónczi, ògródk), tradicjô i kùltura (prawa,
zwëczi, jaczé bédëje bëlno tczëc), i nôwôżniészi dzejnik - lëdze, co są tuwò òd wiedna, warają
na ti zemi òd stalat. Dobrze bë bëło, żebë ti lëdze mielë jesz kaszëbską swiądã, wiedzelë ò
swòjim swiece to, co nót je wiedzec, interesowelë sã sprawama wôżnyma, mielë nen swiat za
swój, czëlë sã z nim zrzeszony. Widzymë tej jak malowóny je òbrôz òjczëznë, co skłôdô sã z
wiôldżich i môłëch, codniowëch spraw, chtërne nawzôj sã przeplôtają i twòrzą jedno. Człowiek
w tim wszëtczim je môłim, ale wôżnym dzélëkã, bò z môłëch drobinów pòwstôwają wiôldżé
całoscë. W ti całoscë (òjczëznie) mdze mù dobrze i ùbëtno, jeżlë na czas zrozmieje ji
znaczenié i rolã.
Do wizje òjcowiznë pòkôzóny w dokazu Rómpsczégò pasëje pòzdrzatk òsobë liriczny z
wiérztë B. Sëchtë Kaszëba béł mój tatk. Tu płënie takô kôrbiónka, że Kaszëbą béł òjc i stark,
tej syn téż je Kaszëbą. Òn mô swiądã, że na tatczëznã skłôdają sã: mòrze, wiatrë i sztorm; że
ò to mòrze bëło nót biôtkòwac (nié leno dlô Kaszëb, ale i dlô Pòlsczi); że prastarkòwie bëlë
cwiardi jak dąb, nie ùdżibelë sã przed żódnym wrogã, rozmielë wòjowac ò swòje, czedë
przëszła takô pòtrzeba.
Slédnô sztrofka wiérztë ks. Sëchtë je wskôzą, czegò Kaszëbie nie je nót zrobic, cobë sã
nie wëzbëc łączbë z tatczëzną. Pôdają òstré słowa ò zdradze, wëpiarcym sã òjczësti zemi,
kaszëbsczégò jimienia, znikwienim rodny mòwë – chto tak zrobi, nie mdze gódny chadac pò
òjczëstim môlu, co wicy – ùschnie jak wietew òderwónô òd swòjégo pnia; a przez òdemkłą
renã wińdze z niegò krew. Tedë nie dzëwią słowa ùmôlnioné w zakùńczenim pierszi sztrofczi:
Tak jak Kaszëbą béł mój tatk, chcã nim bëc pò òstatk. Òsoba liricznô dôwô jasną wskôzã na
przińdnotã, chto tã wskôzã złómie, nie je wôrt bôczënkù.
Zakùńczenié
Na spòdlim przëwòłónëch dokazów mòże przińc do swiądë / wërozmieniô, że òjczëzna je
wôżnym dzélã lëdzczégò żëcô. Bez ni człowiek czëje sã òderwóny òd jawernotë, cësniãti w
wir swiata, chtëren nëkô bez pamiãcë i wszëtczé drobinë niezrzeszoné z jakąs wikszą całoscą
wkrący w swòje kóleczka, przemiele i wëplënie. Człowiek brëkùje pòczëcégò spòkòju,
bezpiekù, nót mù je żëc westrzód lëdzy, co mówią i mëszlą jak òn, mają te same dejałë, czëją
i żëją tima samima wôrtnotama – a to wszëtkò naléze w domôcëznie, ti wiôldżi abò ti môłi
òjczëznie, tedë ji rolô je nie do przecenieniô.
Przykładowa realizacja (2)
Wstãp
Na pëtanié pòstawioné w temace mógłbë gwësno krótkò òdrzec, że tatczëzna je dlô
człowieka wszëtczim. Ale to słowò wszëtczim je baro pòjemné, bò mòże w nim ùmôlnic wiele
rozmajitëch spraw. Czim òjczëzna tak pò prôwdze je, dowiadywają sã dopiérze ti, chtërny jã
tracą. Mickewicz gôdôł w Panu Tadeùszu, że òjczëzna je jak zdrowié, a dowié sã ò tim
dopiérze nen, co jã stracył. Czejbë pëtac lëdzy ò nôwikszé wôrtnotë w żëcym, to na gwës na
pierszim môlu wiele bë stôwiało prawie zdrowié (tak doch pisôł Jón Kòchanowsczi we fraszce
Na zdrowié: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”). Ale
zarôzka za nim bë sã pòjawiła òjczëzna – i znôwù tak bë na gwës rzeklë ti, co jã stracëlë. Czë
pòòstałi zdôwają so tak do kùńca sprawã z tegò, jak wôżną rzeczą je żëcé w gwôsny
òjczëznie? Nié wiedno to je taczé pewné. Tim barżi tej wôrt je sã sprawie przëzdrzec blëżi.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

45

Rozwicé
Tematowi òjczëznë je pòswiãcony przëwòłóny tuwò lirik Jana Rómpsczégò. Ju sóm titel
wiérztë wskazywô, ò czim mdze w ni gôdka. Òjczëzna, tatczëzna, domôcëzna, òjcowizna – to
leno niechtërne z synonimów na nazwanié rodnégò môla na zemi. Człowiek ùwôżô gò za swój,
bò sã w nim ùrodzył i mieszkô, je z nim wseczëcowò zrzeszony, bò stądka pòchôdô, tu je jegò
familiô, tu żëje wedle gwôsnëch wôrtnotów.
Na pierszim placu je ùmôlnionô zemia. Òsoba liricznô kôrbi, że za tã zemiã bëło nót
przelewac krew, ale nicht tegò nie żałuje, bò je to sprawa pierszégò sortu – wòlny krôj, mir i
spòkój są wôrt kòżdi cenë. A Kaszëbi biôtkòwelë ò tatczëznã wielerazowô i drãgò. Ta zemia
widza sã wiedno wszëtczim i wiele chcało jã miec dlô se. Juwerno jak ò zemiã, bëło nót
biôtkòwac ò mòwã. Bëłë w dzejach Kaszëb taczé cządë, czedë jãzëk òjców béł we wiôldżi
zagrôżbie i leno cwiardé waranié przë swòjim w kaszëbsczich familiach ùchróniło jãzëk òjców
przed znikwienim.
Na kaszëbsczi swiat pòkôzóny we wiérzce skłôdają sã téż snôżé krôjmalënczi. I znôwù,
czedë człowiek je midzë nima, mòże mù sã wëdawac, że ni ma tu nick apartnégò. Skòrno leno
rëszi dali, zarô zaczinô tesknic za krajã dzecnëch lat. Wszëtkò sã régùje tedë w przesnôżą
krôjnã, w chtërny swiat dokòła béł swój, fùlny snôżich wseczëców. Tedë òjczëstô chëcz, chòc
mòże malinkô i krëchô, stôwô sã wiôlgą sprawą; nôblëższé òkòlé mòże zastąpic całi swiat z
jegò wszëtczima dobroctwama; chce sã żëc znôwù wedle swòjich praw, swòjich zwëków i
bëlno je tczëc, wëznawac, òbstojëwac przë nich. Do taczi òjczëznë kòżdi chce przëchadac
nazôtka, tu żdają na niegò znajemny i familiô, tu òn je swój i kòżdi je bratã.
Do taczégò pòzdrzatkù na tatczëznã pasëją téż dzeje przédnégo bòhatera, òpisóné
w pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa. Heroja je pòkôzóny nôprzódka jakno pasturk ù pana
Zôbłocczégò, a pózni jakno hańdlôrz wanożący pò Kaszëbach z nieòdstójną karą
i wszelejaczim towarã na ni. Czedë môłi Remùs żëje na Pùstkòwiu, nié wszëtkò w tim jegò
żëcym mù sã widzy, ale skòrno le z niegò wëchôdô, zaczinô wënérowac to, co stracył.
W jednym z kùńcowëch rozdzélów, czedë pòtikô sã z Martą, a ta pitô sã czë mô mù przëniesc
zédżer, co tak gò wiedno interesowôł za dzecka, òn òdpòwiôdô: Przëniesë mie gò, Marto! Jô
gò pòstawiã w mòji jizdebce, żebë dali pòłikôł czas i mie przëbôczôł lata na pùstkòwiu. Chto
wié, czë òne nie bëłë króm wszëtczégò nôszczeslëwszé w mòjim żëcu!
Remùs je tu wskôzą, co w żëcym je tak pò prôwdze wôżné. Rechùją sã wspòmnienia,
lëdze z ùszłëch lat, rodny môl, tradicje, zwëczi – to wszëtkò, co człowieka ùsztôłtowało, stało
sã jegò miazdrą, jegò wseczëcowim bënë; tim, ò czim nigdë nie zabądze, a czej naléze sã
dalek – bãdze tesknił. To prawie je tatczëzna, bez ni nie dô sã żëc.
Zakùńczenié
Na pòdczorchniacé jesz rôz mòże rzec: tatczëzna je dlô człowieka wszëtczim; w ni naléze
to, co dô mù pòczëcé wôrtnotë, tu są jegò blëzny, rodzëna, òjcowizna, òbeznóné nórcëczi,
òblubioné zajimnotë, drëszë, mir i ùbëtk. Swiat nãcy i je krëjamny, ale nigdë nie mdze miôł
tegò wszëtczégò, ò czim bëło przed sztótã, i to je prawie nôwôżniészé (a nôwôżniészé – jak
gôdôł môłi Princ – widzy sã leno sercã).
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Przykład 2.
Òmówi ôrtë i znaczenié lëdowi tradicje na Kaszëbach. Òdwòłôj sã do dorzeszonégò
òdjimka i wëbrónégò tekstu lëteracczégò.

fot. Wanda Lew-Kiedrowska

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.
1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości
regionalnej.
II. Kształcenie językowe.
1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
2. Świadome wykorzystanie języka regionalnego do wzmacniania poczucia tożsamości
i uczestnictwa w życiu wspólnoty regionalnej.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego
w różnych sytuacjach.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
I.
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2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
3. Kształtowanie umiejętności świadomego uczestniczenia w kulturze: regionalnej,
polskiej, europejskiej i światowej.
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi [...].
2. Szerokie wykorzystywanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach.
3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, poglądów i opinii.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
1) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej.
II.3. Komunikacja językowa i kultura języka. Zdający:
1) posługuje się literacką odmianą języka […] w mowie;
6) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy
w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
7) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości
regionalne, narodowe i uniwersalne.
III. 2. Odbiór tekstów kultury. Zdający:
1) interpretuje dzieła sztuki;
2) określa wartości poznawanych tekstów kultury;
3) rozumie specyfikę różnych przekazów artystycznych, potrafi nazwać ich tworzywo.
IV. 1. Mówienie. Zdający:
1) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki;
2) wypowiada się na tematy poruszane w toku edukacji;
3) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź.
I.

Przykładowa realizacja (1)
Narzeszenié
Tradicjô dlô kòżdi spòlëznë je wôżnym dzélã ji żëcégò. Òd kùltiwòwaniô òbrzãdów,
òbëczajów, zwëków, wierzeniów gwôsny spòlëznë zanôlégô to czë do tegò karna przëpisywô
sã jistnégò człowieka, czë nié. Nôwôżniészim dzejnikã kòżdi tradicje je ji przekazywanié
z pòkòlenia na pòkòlenié, i to na Kaszëbach zjiscywô sã òd wiedna. Ta grëpa regionalnô mô
ùstanowioné swòje pòzdrzatczi na wiele spraw, przëjãté ôrtë mëszleniégò w wiele zôkrãżach,
swòje spòlëznowé mòdła dzejaniô, ùznóné przez lëdztwò za wôżné dlô jich dzysdniowòscë
i przińdnotë.
Òpisënk dokazu
Na òdjimkù widzymë elementë kùlturë materialny zrzeszoné z òbrzãdama sparłãczonyma
z òbchôdanim swiãt. Na pierszim planie tradicyjny instrument – diôbelsczé skrzëpice, chtërne
są wëzwëskiwóné w kapelë kaszëbsczi, a ta colemało graje òb czas kòlãdowaniô gwiôzdków
we Wiliã Gòdów abò gwiżdzów pòd kùńc rokù. Widzymë palmë, chtërne swiãcy sã w Niedzelã
Palmòwą, a ùżiwô pózni przë rozmajitëch leżnoscach; je dëgùska (jałówc), jaką je nót w drëdżi
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dzéń Jastrów wëdëgòwac kògò le sã dô; są kòsziczi z jôjkama, jaczé dëgùsarze dostôwają
za dozéranié tradicje.
Przédny problem
Zortë i znaczenié lëdowi tradicje na Kaszëbach.
Rozwicé
Wôżnym dzélã kaszëbsczi tradicje są òbrzãdë. Kaszëbskô kùltura je bòkadnô w tim
zôkrażim. Mô swòje òbrzãdë sparłãczoné z wôżnyma wëdarzeniama z żëcégò, jak:
narodzenié dzecy, chrzcënë, zdënk, smierc, pòchówk. Je téż baro bòkadny zbiér òbrzãdów
zrzeszonëch z rokã òbrzãdowim czë swiãtama. Jinszim cekawim i baro apartnym òbrzãdã je
scynanié kani, chtërno òdbiwô sã w sobòtczi.
Do kaszëbsczi tradicje nôleżą téż òbëczaje. Jednym z wôżnëch òbëczajów dôwni, a dzys
corôz mni, bëło pòczestné zwrôcanié sã do starszich i nieznajemnëch personów, tj. pòczestnô
fòrmã Wë, jakô bëła ùżiwónô nié leno do cëzëch, ale téż doma do starków i starszich. Miast
zamiona Wë mògłë bëc ùżëté pasowno dobróné czasniczi: wezce, pòjce, sadnijce.
Na tradicjã skłôdają sã téż zwëczaje, chtërnyma dobrze sã w żëcym czerowac, żebë bëc
dobrze òdbiérónym przez jinëch.
Przikłôd z lëteraturë
Gôdającë ò òbrzãdach wôrt je pamiãtac ò scynanim kani. Je to tak charakteristiczny dlô
kaszëbsczi tradicje òbrzãd, że wiele ùtwórców kaszëbsczi lëteraturë sã do niegò w swòjich
dokazach òdwòłiwało i cëgã òdwòłiwô, a dokładno òpisôł gò midzë jinszima Jón Karnowsczi
w swòjim teatralnym widzawiszczu pt. Scynanié kani.
Przë òmôwianim zwëczajów mòże sã òdwòłac do lëteracczégò bòhatera – Remùsa,
chtëren na przëmiôr ni miôł w zwëczaju nigdë sztridowac sã z lëdzama i czej chtos brôł towôr
z jegò karë, a nie dôwôł dëtków, gôdôł leno „Biôj z Bògã”. Tenże téż Remùs ni miôł w se złoscë
do Marcjannë, czedë ta wëchòwiwa gò przë ùżëcym trãpka; a czedë w swòjim rézowanim
nawiédzôł òkòlné kòscołë, òblôkôł bótë (chòc chôdôł colemało na bòsôka), bò „wiedzôł co sã
słëchô przed tim nôwikszim Panã”.
Zakùńczenié / Kùńcowô dba
Na tradicjã, jak je widzec z przëwòłónëch spraw, skłôdô sã baro wiele dzejników. Tuwò
òstałë òmówioné leno niechtërne. Dobrze, że na Kaszëbach wiele z nich sã dozérô, bò dzãka
temù spòlëzna trwô, sã rozwijô i przekazywô wôrtnotë młodim pòkòlenióm.
Przykładowa realizacja (2)
Wstãp
Tradicjô je nieòdstójnym dzélã kaszëbsczi kùlturë. Naszi przódkòwie mielë wiôlgą starã
ò to, żebë òbrzãdë, òbëczaje i zwëczi, a téż wiédza i jinszé wôrtnotë bëłë przekazywóné
z pòkòleniégò na pòkòlenié. Temù zadaniémù pòswiãcywelë wiele czasu, żebë te dobroctwa
ùchrónic przed zabëcym.
Òpisënk dokazu
Tradicjô i tradicyjné rzemiãstwò kaszëbsczé je tu bòkadno reprezentowóné: są tradicyjné
kòsziczi plotłé z kòrzónka (a téż jinszé òbrzãdowé ùplotë), widzymë instrumentë (diôbelsczé
skrzëpice i brómtop), bòkadno wëszëti tôflôk, glëniané i ceramiczné wërobinë z kaszëbsczima
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mòtiwama, a téż tradicyjné weczi (z zaprawama), jaczim kòżdô gòspòdëniô pòswiãcywa wiele
czasu, żebë familie zagwësnic zdrów i smaczné jestkù.
Przédny problem
Znaczenié lëdowi tradicje je nié do przecenieniô. Przë wërôbianim taczich cëdów, jaczé
widzymë na òdjimkù, bëło nót wiele czasu – rãcznô robòta wiedno wiele gò brëkùje, ale téż
bëło przë tim wiele kôrbieniô, pòspólnégò bëcô ze sobą, pòwiôdaniô ò ùszłëch i przińdnëch
czasach (a to doch prawie je tradicjô). Dzecë ùwôżno słëchałë i pózni pòwiôdałë dali swòjim
dzôtkóm, a przë tim ùcziłë sã lëdowégò rzemiãstwa, co w przińdnoce wiele razy mògło bëc
spòsobã na żëcé.
Przikłôd z lëteraturë
Naszi starkòwie dobrze wiedzelë, że tradicjô je bògactwã, kaszëbską kùlturową erbą,
kòpalnią wiédzë ò ùszłoce. Za ji przëczëną znajemë swòjã juwernotã, mòżemë zwëskiwac
z lëdowëch mądrosców, co je ùstanowiłë ùszłé pòkòlenia. Wiedzôł téż ò tim Pón Czôrlińsczi,
a òsoblëwie jegò białka Basza, bòhaterowie pòematu Hieronima Derdowsczégò. To pani
Czôrlińskô pierszô domiszlô sã, czemù ji chłopù dërch jidze lëchò i ni mòże òn wrócëc dodóm,
òna nalôżô chłopa i wënëkiwô z jegò mùcë pieczelnégò mùla, co mù gò zadôł mscëwi Szmùl.
Òna téż wspòminô krwawé dzeje Kaszëbów, spiéwającë dzeckù nad kòlibką
ò wëmòrdowanim/ rzezë Gduńczun przez Krzëżôków. Do ni Smãtk wësyłô mòrã, żebë
mãczëła w nocë biédną białkã.
Pón Czôrlińsczi téż wëkazywô sã wiôlgą starą ò tradicje kaszëbsczé, midzë jinszima
próbùje je przëbôczëc w gôdce z rëbôkã Kąklã. Jidze tu kôrbiónka nié leno ò katolëcczi wierze
(chtërnã w protestancczim cządze niejedny mienielë na lëterską wiarã, co sã przédnémù
heroje baro nie widzało i miôł do drëcha ò to żôl), ale téż ò gùbienim jãzëka òjców (to
Czôrlińsczi miôł za jesz wikszą przewinã). Przez te dwie sprawë doszło na zôpadnëch
Kaszëbach do wënarodowieniô. Przédny heroja pòematu wielerazowò dôwô do wiédzë,
że tradicjô je òsoblëwie wôżnô w zachòwanim juwernotë.
Pòdczorchniãcé
Felënk pòrzeszeniô z tradicją i braniô z ji spôdkòwiznë chùtkò doprowadzy do znikwieniô
swójny juwernotë. Dzecë, jaczé mdą chòwóné bez wôrtnotów wëchôdającëch z tradicje, bez
patriotizmù, wrazlëwòtë na piãkno, bez achtnieniô starszich i pòkòleniowi erbë, nie mdą sã
czerowałë w żëcym mòralnyma wskôzama.
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Przykład 3.
Òmówi wzôjny cësk mòwów na se – pòlaszëznë na kaszëbiznã i nazôtno. Òdniesë
sã do dorzeszonégò tekstu i swòjich jãzëkòwëch doswiôdczeniów.
Dariusz Majkòwsczi
10 lat drodżi „do złoti brómë zapadłégò zómkù”
Pòjawiło sã w „Stegnie” czile tekstów namienionëch kaszëbiznie. Wiele je w nich
narzékaniô na ji słabą znajomòsc westrzód piszącëch, òsoblëwie młodëch. Dlô przëkładu pôrã
cytatów: „W tekstach pòeticczich młodëch aùtorów jidze zaùważëc słabą znajomòsc domôcy
słowiznë i składni, a òsoblëwie môłi kòntakt z żëwą mòwą, czegò rezultatã je wëszukónô,
słownikòwô kaszëbizna w wierszach”. Aùtorce tëch słów Ludmile Gòłąbk òdpòwiedzôł Grégór
Schramka, chtëren òbwiniôł jã, że za baro pòlaszi i ùżiwô taczich słów, jak: „chaos”,
„ùswiadomic”, „dobitny”, „przestrzeń”, „wërôz”, „badôcz”, „ewidentny”, „gùstowac” abò
wërażeniów: „zdrzec przez prizmat”, „nostalgiczné przëwiązanié”.
Sławòmir Fòrmella kritikòwôł jãzëk spiéwów karna Bubliczki na przëkładze Nie bãdã sã
żenił. „Cëż taczégò mòżemë tam ùczëc? Przede wszëtczim to, że „nie będę się żenił”. Zarô
pò tim pòlsczim dzélëkù czëjemë kaszëbsczé „jaż do Wiôldżinocë”. Dejade żebë zachòwac
„równowôgã” midzë jãzëkã kaszëbsczim a pòlsczim, zarô pò tim mómë: „Wezmę sobie
dziewczę, co ma modre oczë”. Wedle mòji dbë leno slédnô lëtra „psëje” to pò prôwdze pòlsczé
zdanié. A dze je tuwò kaszëbienié, chtërno je doch jedną z nôwôżniészich znanków kaszëbsczi
mòwë?”
Dariusz Majkòwsczi, 10 lat drodżi „do złoti brómë zapadłégò zómkù”, „Stegna”, nr 4/2016 (42), s. 6.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębienie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
2. Świadome wykorzystanie języka regionalnego do wzmacniania poczucia tożsamości i
uczestnictwa w życiu wspólnoty regionalnej.
3. Pogłębianie wiedzy na temat zagadnień z zakresu nauki o języku.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi [...].
2. Szerokie wykorzystywanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach.
3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, poglądów i opinii.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
1) analizuje różne wzorce postaw i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;
4) dostrzega korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur.
II.
1. Gramatyka. Zdający:
1) wykazuje się wiedzą z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni.
II. 2. 3. Komunikacja językowa i kultura języka. Zdający:
I.
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1) posługuje się literacką odmianą języka […] w mowie;
4) rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności i stosowności
wypowiedzi;
6) stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy
w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
7) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości
regionalne, narodowe i uniwersalne.
IV. 1. Mówienie. Zdający:
1) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki;
2) wypowiada się na tematy poruszane w toku edukacji;
3) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź.

Przykładowa realizacja (1)
Wstãp
Jãzëczi, chtërne fąksnérëją bliskò sebie, a jesz czasã wespół na jednym teritorium, wiedno
mają na se wzôjny cësk. Jeżlë są to mòwë ò juwernym statusu i są ùżiwóné przez karna ti sami
abò jistny wiôlgòscë, tej mają szanse na zachòwanié swòjich jãzëkòwëch apartnosców przez
dłudżi czas. Jeżlë wërechòwóné przed sztótã warënczi nie są propòrcjonalno równé, tej mòwa
niéwiôldżégò karna bãdze pòd wiôldżim cëskã jãzëka wikszoscë. Tak prawie dzeje sã z jãzëkã
Kaszëbów, chtërny mającë swòjã gôdka òd wieków, mieszkają równak w Pòlsce, dze
ùrzãdowim jãzëkã je pòlaszëzna, chtërna mô wiôldżi cësk na kaszëbiznã.
Rozwicé
W dorzeszonym do tematu teksce je gôdka ò kóndicje kaszëbiznë westrzód młodëch
ùtwórców lëteraturë i mùzyczi. Aùtor żôli sã w nim, że młodi kaszëbsczi ùsôdzcë òdeszlë ju
baro dalek òd domôcégò jãzëka òjców, czasã tak dalek, że nie przëpòminô òn ju rodny mòwë
prawie wcale. Pierszi akapit tekstu ticzi sã jãzëka młodëch ùtwórców liriczi kaszëbsczi. Jich
kaszëbizna òstała pòddónô òbtaksowaniu i wëszło na to, że mają rozmajité fele jãzëkòwé
prawie we wszëtczich zôkrãżach: nie znają apartny leksyczi, składnie braknie wiele
do dobrégò, są òderwóny òd żëwégò jãzëka. To pòsobicą sprôwiô, że jich kaszëbizna je
sztucznô, wëszukónô i òpiartô na słowarzach. Czë równak leno ti młodi są winny temù, że jich
kaszëbizna je marnô? Chtos jesz bë gwësno mùszôł razã z nima za to òdpòwiadac!
Kritikùjącô stój kaszëbiznë westrzód młodëch lirików sama téż równak pòlaszi.
W ji diskùrsu pòjôwiają sã co sztót pòlonizmë, co òznôczô, że i òna je pòd wiôldżim cëskã
pòlsczégò jãzëka, a kaszëbizna gwësno nie je dlô ni do kùńca rodną mòwą.
Drëdżi akapit tekstu je pòswiãcony òmówieniu jãzëka mùzyków. Tu sytuacjô je jesz
gòrszô. W tekstach òmôwiónégò karna ni ma ju prawie wcale kaszëbsczich słów. Jich spiéwë
są wëfùlowóné pòlonizmama, westrzód jaczich, jak sztëczczi òkrasë w prażnicë, pòjôwiają sã
niewielné kaszëbsczé słowa. Pëtanié drëdżé tej je taczé: czemù mô służëc kaléczenié
òbëdwùch jãzëków (bò żóden z nich nie je tu pòprawny)? Czë nié lepi przeńc tej na jãzëk,
chtëren sã znaje lepi?
Tak je w ùtwórstwie. A czë lepi je w codniowim żëcym? Wiele młodëch òdchôdô òd jãzëka
òjców (nié leno ze swòji winë), wëbiérô pòlsczi jãzëk, òdrzucô swiądno rodną mòwã. Równak
w jich pòlaszëznie czëc cëgã regionalné znanczi, kaszëbsczé jãzëkòwé smaczczi. Nie dô sã
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tegò tak letkò wëzbëc, bò jãzëkòwé nôwartë nôleżą do drãdżich w rugòwanim. Mómë tej
pòlaszëznã, ale co sztërk skaszëbioną. Nie je to równak nowé zjawiszcze, temat pòjôwiôł sã
òd dôwna, midzë jinszima z taczi pòkaléczony gôdczi szpòrtowôł Aleksander Labùda w jednym
ze swòjich felietonów.
Cësk pòlaszëznë i kaszëbiznë na se równak jidze w òbie stronë. Widzymë, że nôrodny
jazëk mô corôz wikszi wpłiw na gramatikã kaszëbską. Corôz wicy mòdłów (np. zjinaków)
je równóné w stronã pòlaszëznë, chòc kaszëbizna mia piérwi swòje snôżé i apartné mòdła.
Zakùńczenié
Polaszëzna i kaszëbizna na gwës mają na se nawzôjny cësk, ale to mòwa Kaszëbów,
jakno „jãzëk nôleżący do mni ùżiwónëch” bãdze mia drãgą drogã do zachòwaniô swòji
apartnoscë przë szeroczim wchôdanim do kaszëbsczich dodomów pòlsczégò jãzëka.

Przykładowa realizacja (2)
Wstãp
Je ù Majkòwsczégò w jegò pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa mòtiw zaklãti królewiónczi
i zapadłégò zómkù. Ta królewiónka (kaszëbskô mòwa) chce bëc przeniosłô do swòjégò
zapadłégò zómkù (lëdu kaszëbsczégò). Królewiónka szukô dzérznika, co jã przeniese do
zómkù przez głãbòką wòdã i sã nie ùlãknie òpòcznëch ùkôzków, co bãdą chcałë mù w tim
przeszkòdzëc. Wëbiér pôdł na pasturka Remùsa, co to niczegò sã nie bòji. Niestraszny mù
trud ani strach. Niewôrto téż nibë ni mô do niegò przistãpù. A równak òn nie dobiwô.
Rozwicé
Chòc përznã jinszé są realia pòwiescowé òd dzysdniowi stójnotë kaszëbiznë, to równak
je w òbëdwùch sytuacjach wiele pòspólnégò. W Remùsowëch czasach przédnym cemiãżcą
béł zôbòrca, co miôł za cél znikwic kaszëbiznã i pòlaszëznã téż. Dzysdnia ni ma jawernégò
wroga, a równak zómk zapôdô sã, królewiónka co sztërk wòłô ò retënk, leno dze są ji ricerze?
Ò tim prawie je tekst dorzeszony do tematu. Sami Kaszëbi kritikùją se nawzôjno, wëtikają
fele jãzëkòwé, wskazywają na corôz wikszi problem z pòlaszenim w kaszëbsczim ùtwórstwie,
òsoblëwie ùsôdzónym przez młodëch. To òznôczô jedno – kóndicjô rodny mòwë ù młodégò
pòkòleniô je słabô, a czasã (jak w przëwòłónym karnie mùzycznym) prosto nijakô. To je wiôlgą
zagrôżbą dlô pòkrokù i przekôzaniégò jãzëka òjców pòstãpnémù pòkòleniu.
Młodi Kaszëbi, czãsto ze zgnilstwa, nie dôwają pasownégò bôczënkù sprawóm
nôwôżniészim, a do taczich doch nôleżą: tradicja, kùltura i jãzëk òjców. To je erba pò starkach,
chtërny ni mòże tak prosto cësnąc w nórt. Gwësné je, że mùszą pòsługiwac sã jãzëkã
pòlsczim, bò òd tegò wiele w jich żëcym zanôlégô, ale ni mògą przë tim zabëc ò dozéranim
swòjich wôrtnotów (do czegò namôwielë rozmajiti wôżny lëdze, z papieżã Janã Pawłã II
na przódkù).
W rësznoce kaszëbsczi fąksnérëją dwa słowa, co òddôwają dobrze sprawã wzôjnégò
cëskù na se mòwów Kaszëbów i Pòlôchów – jidze ò pòlaszenié (ùżiwanié pòlsczégò jãzëka,
czedë je wiedzec, że nen jistny człowiek znaje rodną mòwã i mógłbë ji ùżëc; abò téż
òkrôszanié kaszëbsczégò tekstu pòlsczima słowama) i ò kaszëbienié pòlsczégò tekstu (nie je
tuwò gôdka ò znóny jazëkòwi znance, zwóny w gramatice kaszëbsczi kaszëbienim). Na
miészanié jãzëkòwëch kodów ni ma przëzwòleniô nigdze na swiece. Kòżdô mòwa mô starã
ò swòjã czëstosc, co nié do kùńca sã ùdôwô (pòlaszëzna téż mô np. jiwer z wchôdającą
w ji zôkrãżé anielszczëzną). Tak to ju je, że jãzëczi mają na se wiôldżi cësk, a czedë ùżiwają
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jich równoleżno ti sami lëdze, to wiedno skùńczi to sã próbama rugòwaniô jednégò z nich.
Zakùńczenié
Lëdze na swiece ùżiwają czile tësãcy jãzëków. Niechtërne z nich nôleżą do mòwów
zagrożonëch wëdżiniãcym, tedë jich ùżëtkòwnicë mùszą dokładac wiôldżi starë ò jich
ùtrzimanié. Na spòdlim kaszëbsczégò jãzëka, chtëren, chòc zarechòwóny do mni ùżiwónëch,
żëje i sã rozwijô przez czilenôsce wieków, mòże miec nôdzejã, że przë dobrim nastawienim
samëch Kaszëbów ùdô sã gò zretac przed zadżiniãcym i przekazac przińdnym pòkòlenióm.

2.2.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami. Część pisemna

W Informatorze dla każdego zadania podano:
• liczbę punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie (umieszczoną po numerze
zadania);
• najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu;
• zasady oceniania rozwiązań zadań;
• poprawne rozwiązanie każdego zadania zamkniętego oraz przykładowe rozwiązania
każdego zadania otwartego.

Część 1. Test
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj
tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej.
Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile Cię poproszono. Odpowiedzi udzielaj tylko w języku kaszubskim.

Tekst 1.
Adela Kuik-Kalinowska
Królewiónka i zapadłi zómk. Młodokaszëbi i lëteratura
Ùsadzoné w 1912 rokù Towarzëstwò Młodokaszëbów w jaczims dzélu bëło òdpòwiedzą
na dzejanié jistniejącégò w tim czasu Kaszëbsczégò Lëdoznawczégò Towarzëstwa. Na
reprezentowóné przez KLT przedstôwianié kaszëbsczi kùlturë jakno mùzealny jawernotë nie
bëlë zgòdą młodokaszëbi, chtërny w swòjim lëteracczim dzejanim widzelë kaszëbską kùlturã
w łączbie z òglowòpòlsczima artisticznyma i esteticznyma zgrôwama. Jidze tuwò òsoblëwie
ò trzë sprawë: neòromanticzné zainteresowanié prehistorią i historią Słowianów, rozwij
esteticzno rozmióny kategórie lëdowòscë i fòlkloru, a téż impresjonisticzno-lëteracką estetikã
nôstroju.
Żelë jidze ò pierszą sprawã, to wôrt pamiãtac, że razã z pòjawienim sã neòromantizmù
w pòlsczi tradicje przełómaniô XIX i XX wiekù na nowò zaczãłë sã òbgôdczi ò tim, w jaczim
dzélu w nôrodny òdrodze wôżné je wëprowôdzanié swòji juwernotë z nôdalszich dzejów.
Młodopòlsczé lëteracczé mòdła zachãcywałë młodokaszëbów do bùdowaniô pòmòrsczich
mitów, jaczé dôwałë Kaszëbóm pòczëcé znaczënkù jich historicznëch kawlów i ùznanié dôwny
i dzysdniowi kùlturowi stojiznë. Tak jak aùtorzë pòlsczich dokazów nalôżelë w legendarnëch
dzejach Słowianów czë kawlach dinastie Piastów pòkrzésnotã i nôdzejã na juwernotową
òdrodã, tak w kaszëbsczich dokazach bëłë przëjimóné jistné zgrôwë w òbrëmienim gwôsny
kùlturowi tradicje i jich aùtorzë dochôdelë do szlachòwnëch dejowëch skùtków.

54
Informator o egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego jako języka regionalnego od roku
szkolnego 2022/2023

Drëgą interpretacjową sprawą wëchôdającą z młodopòlsczégò spòdlô je lëdowòsc.
Młodokaszëbi jistno jak młodopòlôszë dozdrzelë, że w òbjim wësoczi i òficjalny lëteraturë
przemikałë z gãbny abò pismieniznowi tradicje wsë tekstë legendów, pòdôwków, gôdków,
facecjów, jaczé, chòc nie przejimałë czëtińca wëszukónym, artisticznym ùsztôłcenim,
to równak pòrësziwałë prostotą, òstroscą i swiéżoscą òbrazowaniô. Młodopòlsczé
zainteresowanié chłopską kùlturą, jiwrama codniowégò żëcô na wsë ùswiądniło młodim
ùtwórcóm, òsoblëwie Karnowsczémù i Heyce, że wprowôdzanié do lëteraturë lëdowi tematiczi
mô pòzytiwné pòznôwczé wôrtnotë. [...]
Trzecô sprawa sparłãczonô z pòetiką nôstrojowòscë dokazów młodokaszëbów téż
sã rzeszi z esteticznyma żochama cządu, w jaczim dzejelë. [...] Młodokaszëbi, nawetka czej
nie przejimelë dekadencczich i nihilisticznëch dzejników zamkłëch w młodopòlsczich
dokazach, to nie òstôwelë òbòjãtny na ji nôstrojowòsc, pòeticczé òpisënczi rëmù nôtërë,
symbòlizm przedstôwiónégò swiata, farwizm czë mùzycznosc.
A. Kuik-Kalinowska, Królewiónka i zapadłi zómk. Młodokaszëbi i lëteratura, w: D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska,
Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë, tł. D. Majkòwsczi, Gduńsk 2017, s. 83.

Zadanie 1. (0–1)
Dokùńczë zdanié. Wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch.
Z tekstu wëchôdô, że młodokaszëbi wëzwëskiwelë w swòjich dokazach mòdła mëszleniô
ò lëteraturze i kùlturze wzãté z pòlsczi lëteraturë
A. pòzytiwizmù.
B. romantizmù.
C. dekadentizmù.
D. òswieceniégò.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich;
4) dostrzega korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur.
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów popularnonaukowych [...].
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zadanie 2. (0–2)
Wëszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch infòrmacjów. Pòdsztrëchnij P, żlë infòrmacjô je
zgódnô z tekstã, abò F – żlë je nieprôwdzëwô.
1.
2.
3.
4.

W nôrodny òdrodze Kaszëb wôżné je bùdowanié juwernotë na
spòdlim dôwnëch mitów.
Wedle młodokaszëbów kaszëbskô kùltura je pòòstałoscą
mùzealny jawernotë.
Òblubioną przez młodokaszëbów tematiką jich dokazów bëło
pòkazywanié żëcégò lëdzy w miesce.
Młodokaszëbi w swòjim ùtwórstwie chãtno pòsługiwelë sã
dejama artisticznyma ùtwórców Młodi Pòlsczi.

P

F

P

F

P

F

P

F

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.

Wymaganie szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów popularnonaukowych [...].

Zasady oceniania
2 pkt – wskazanie czterech poprawnych odpowiedzi.
1 pkt – wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. P
2. F
3. F
4. P
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Zadanie 3. (0–1)
Wëbierzë i zaznaczë trzë pòprawné òdpòwiescë, chtërne zgódno z trescą 1. akapitu bë
mògłë bëc zakùńczenim pòdónégò niżi zdaniô.
Kaszëbskô kùltura i lëteratura wedle młodokaszëbów mô
A. brac swòje mòdła z mùzealny jawernotë Kaszëb.
B. sëgac pò tematë z jinëch kùlturów.
C. bëc twòrzonô na spòdlim pòmòrsczich mitów.
D. òpierac sã na lëdowòscë i fòlklorze.
E. szëkac inspiracjów do twòrzeniô w tekstach religijnëch.
F. bòkadno sëgac do nôstrojowòscë.

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych [...].

Wymaganie szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu [...], potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz
funkcję na tle całości.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
C, D, F

Zadanie 4. (0–2)
W chtërnëch dokazach z kaszëbsczi lëteraturë je widzec zwëskiwanié z pòdónëch niżi
artisticznëch abò esteticznëch mòdłów (pòdôj titel dokazu i jegò aùtora).

1.

2.

3.

esteticzné abò artisticzné
mòdło
wëprowôdzanié swòji juwernotë z
pòmòrsczich mitów
przemikanié do òficjalny lëteraturë
mòtiwów z legendów, pòdôwków i
mitów
stosowanié pòeticczich
òpisënków nôtërë

titel dokazu

aùtor

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.
I.

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne wskazanie trzech tytułów i trzech autorów.
1 pkt – poprawne wskazanie dwóch tytułów i dwóch autorów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
esteticzne abò artisticzné mòdło
wëprowôdzanié swòji juwernotë z
pòmòrsczich mitów
przemikanié do òficjalny lëteraturë
mòtiwów z legendów, pòdôwków i
mitów
stosowanié pòeticczich òpisënków
nôtërë

titel dokazu
Rozmòwa Pòlôcha z
Kaszëbą

aùtor
Florión Cenôwa

Jadamòwi rôj

Jón Karnowsczi

Żëcé i przigòdë Remùsa

Aleksander
Majkòwsczi

Zadanie 5. (0–1)
Wëjasnij, jak rozmiejesz słowa przedstôwianié kaszëbsczi kùlturë jakno mùzealny
jawernotë, ùżëté w zdanim Na reprezentowóné przez KLT przedstôwianié kaszëbsczi
kùlturë jakno mùzealny jawernotë nie bëlë zgòdą młodokaszëbi.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Wymaganie ogólne
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wymagania szczegółowe
IV. 2. Pisanie. Zdający:
1) hierarchizuje informacje zawarte w tekście;
2) tworzy własny tekst, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi;
5) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty [...].

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Kaszëbskô kùltura jakno mùzealnô jawernota to nick jinszégò jak ògłoszenié, że ji trwanié mô
sã ju kù kùńcowi. Przez taczé ùjãcé kùlturë bë miôł rozmiôc, że ni ma ju w ni żëcégò, że sã
nie rozwijô i ni mô żódny przińdnotë. Równak za sprawą wielnëch pòkòleniów kaszëbsczich
dzejarzów i ùtwórców ni ma jesz mùszu spiewac ji pùsti nocë, bò jesz nie ùmiérô.

Zadanie 6. (0–1)
Dokùńczë zdanié. Wëbierzë òdpòwiédz A abò B i ji ùdokaznienié 1, 2 abò 3.
Słowò żochama ùżëté w zdanim „Trzecô sprawa sparłãczonô z pòetiką nôstrojowòscë
dokazów młodokaszëbów téż sã rzeszi z esteticznyma żochama cządu, w jaczim dzejelë je

A

archajizną
bò

B

neòlogizną

1

w tim teksce mô jinszé znaczenié niżlë
w codniowim jãzëkù.

2

wëszło ju z pòwszechnégò ùżëcô w jãzëkù.

3

niedôwno pòjawiło sã w kaszëbsczim jãzëkù.

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Pogłębianie wiedzy na temat zagadnień z zakresu nauki o języku.

Wymaganie szczegółowe
II. 2. Zróżnicowanie języka. Zdający:
6) rozpoznaje różne typy słownictwa (np. archaizmy, neologizmy [...]).
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Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B, 1

Zadanie 7. (0–1)
Wpiszë pòdóné czasniczi przë jistnikach, z jaczima òne twòrzą wërazowé zdrëszënë.
prowadzëc / dozerac / brac / przëpòdawac
A. ....................................... wzór
B. ....................................... argùmentë
C. ....................................... tradicjã
D. ....................................... spiérkã

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.

Wymaganie szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych [...]).

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne dobranie czterech czasowników do rzeczowników.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
A. brac wzór
B. przëpòdawac argùmentë
C. dozerac tradicjã
D. prowadzëc spiérkã

Zadanie 8. (0–1)
Na spòdlim slédnégò akapitu wërechùj bënômni pò dwie sprawë, jaczich młodokaszëbi
nie przëjimelë i jaczé przëjimelë òd ùtwórców Młodi Pòlsczi.
Nie przëjimelë:
.......................................................................

...................................................................
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Przëjimelë:
.......................................................................

...................................................................

Wymagania ogólne
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
1) rozpoznaje w tekstach kultury różne problemy związane z życiem społeczności
posługującej się językiem regionalnym kaszubskim.
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu [...], potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz
funkcję na tle całości.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
7) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości
regionalne, narodowe i uniwersalne.
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne dobranie czterech przykładów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Młodokaszëbi nie przëjimelë òd ùtwórców Młodi Pòlsczi:
dekadencczich dzejników, nihilizmu.
Przëjimelë:
nôstrojowòsc, symbòlizm, farwnosc, mùzycznosc.

Zadanie 9. (0–2)
Przëzdrzë sã òpisónémù w teksce pòzdrzatkòwi młodokaszëbów na lëteraturã i napiszë
ò wëzwëskanim tëch artisticznëch zgrôwów przez Aleksandra Majkòwsczégò
w pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa. Pòdôj bënômni sztërë przikładë.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymaganie ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
2) rozpoznaje zastosowane w utworze językowe środki wyrazu artystycznego oraz inne
wyznaczniki poetyki danego utworu […];
4) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy […];
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.

Zasady oceniania
2 pkt – podanie czterech przykładów.
1 pkt – podanie trzech przykładów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Jedną ze znanków przëjimónëch przez młodokaszëbów w lëteraturze bëło stosowanié
pòeticczich òpisënków nôtërë, co je widzec ù Majkòwsczégò wiele razy na kôrtach jegò
pòwiescë, np. snôżi òpisënk Lasów Mirochòwsczich. Wiele téż w tëch dokazach
nôstrojowòscë, czegò méstrã béł ùsôdzca „Remùsa”: czedë ùmiérô Remùs abò stôrô Julka,
czëtińc je smùtny razã z przédnym heroją; czedë nen sã ceszi – redëje sã téż òdbiérca.
Wôżnym dzejnikã w romanie Majkòwsczégò je téż bòkadnô symbòlika, np. mòtiw zaklãti
królewiónczi i zapadłégò zómkù je tak nosny, że wiele ùtwórców do dzysdnia z niegò bierze
mòdła. Ni mòże téż nie wspòmnąc o farwizmie w dokazu pisarza; czëtińc pòrësziwającë sã pò
kôrtach pòwiescë mô zaangażowóné wszëtczé zmësłë, w tim òsoblëwie ne zdrokòwé
i słëchòwé przez bòkadno reprezentowóną mùzycznosc i farwizm.

Zadanie 10. (0–1)
W pòdónym niżi zdanim zastąp pòdsztrëchniãté słowa jich synonimama.
Trzecô sprawa sparłãczonô z pòetiką nôstrojowòscë dokazów młodokaszëbów téż sã
rzeszi z esteticznyma żochama cządu, w jaczim dzejelë.
Trzecô sprawa …………………................ z pòetiką nôstrojowòscë ……...................................
młodokaszëbów téż sã .............................. z esteticznyma żochama ……...........................,
w jaczim dzejelë.

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
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Wymaganie szczegółowe
II. 2. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne dobranie czterech synonimów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Trzecô sprawa zrzeszonô z pòetiką nôstrojowòscë ùsôdzków młodokaszëbów téż sã parłãczi
z esteticznyma żochama czasu, w jaczim dzejelë.

Zadanie 11. (0–1)
Na spòdlim tekstu zapiszë sztërë argùmentë na pòpiarcé tezë: Lëteratura twòrzonô
przez młodokaszëbów mia wiele pòspólnégò z lëteraturą ùsôdzców Młodi Pòlsczi.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacenie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego
w óżnych sytuacjach.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wymagania szczegółowe
II. 4.
2)
IV. 2.
1)
2)

Odbiór przekazu językowego. Zdający:
rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski (PR).
Pisanie. Zdający:
hierarchizuje informacje zawarte w tekście;
tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi.

Zasady oceniania
1 pkt – podanie czterech argumentów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
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Przykładowe rozwiązanie
Młodokaszëbi żëlë i twòrzëlë w tim samim cządze, czedë w lëteraturze pòlsczi dzejelë ùsôdzcë
Młodi Pòlsczi. Je wiedzec, że z jich dejama stikôł sã nôwôżniészi z młodokaszëbów –
Aleksander Majkòwsczi, czedë sztudérowôł w Niemcach i tam pòznôwôł przédnëch ùsôdzców
Młodi Pòlsczi. Òd nich wëniósł zamiłowanié do tematów zrzeszonëch z dôwną historią
Słowianów; na kartach dokazów pòjôwiałë sã narzeszenia nawetka do czasów
prehistoricznëch, za jich przëczëną zainteresowôł sã lëdowòscą i fòlklorã w swòjich dokazach,
wprowadzył do swòjich ùsôdzków estetikã nôstrojowòscë. Nié leno òn zresztą przëjimôł te
mòdła. To samò bë mógł rzec ò Karnowsczim i Heyce.

Zadanie 12. (0–1)
Pòrzeszë òmôwióné w teksce elementë składowé lëteraturë młodokaszëbów
z przikładama z jich dokazów. Rozrzeszenié wpiszë do zestôwka.
1) zainteresowanié historią Słowianów
2) bùdowanié pòmòrsczich mitów
3) zwëskiwanié z pòdôwków
4) symbòlizm przedstôwiónégò swiata

A) legenda ò stwòrzenim Kaszëb
B) zaklãtô kròlewiónka i zapadłi zómk
C) Remùs jakno ricerz Witosłôw
D) czôrny Ariman jakno Smãtk

1.
2.
3.
4.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny;
5) przyporządkowuje poznane utwory do określonych grup literackich (np. Młodokaszubi,
Zrzeszeńcy) (PR).
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
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Rozwiązanie
1. C
2. D
3. A
4. B

Zadanie 13. (0–1)
Na spòdlim trzecégò akapitu wëjasnij znaczenié słowa lëdowòsc.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania sie leksykalnymi zasobami języka.

Wymaganie szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów [...]).

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Lëdowòsc – to zainteresowanié kùlturą chłopską,
i wëzwëskiwanié ti tematiczi w ùsôdzkach lëteracczich.

codniowim

żëcym

wiesónów

Tekst 2.
C. Òbracht-Prondzyńsczi, T. Fópka, K. Kùlikòwskô
Czile wniosków ò dzysdniowi kaszëbsczi kùlturze
Wôrt zacząc òd tegò, że dzysdniowô kaszëbskô kùltura jistnieje. I to nie je niżódnô
wëszwiechcëna, bò wiédza ò stojiznie rozmajitëch etnicznëch pòspólnotów przekònywô,
że ni mùszi tak bëc, że wszëtczé grëpë taczégò ôrtu twòrzą jaczés nowé zamkłoscë
i kùlturowé wôrtnotë. Mògą òne leno warac przë tim, co erbòwałë, i żëc zaòstałoscama ùszłotë.
To, że kaszëbskô kùltura wcyg warô, zmieniwô sã i rozwijô, je swiadectwã żëwòtnoscë
kaszëbsczi pòspólnotë.
Terôczasnô kaszëbskô kùltura je swójnégò ôrtu mieszónką tradicjowëch wôrtnotów,
erbòwónëch pò starkach, i dzélëków, jaczé pòwstôwają dzysdnia. W ji zestôwk wchôdają
wërobinë spòntanicznëch spòlëznowëch procesów warającëch òb wieczi, ale téż dokazë
wielnëch rzmów ùtwórców, artistów, pisarzów, mùzyków, ùczałëch etc., chtërny zeszlachòwelë
sã z kaszëbską spòlëzną i mają starã zwielekrocëc ji spôdkòwiznã. [...]
Conômni òd czasów Floriana Cenôwë (1817–1881) sztôłtëje sã jedna, òglowòkaszëbskô
kùltura, jakô òpiérô sã na pòspólny historiczny swiądze, (re)kònstruòwóny tradicje i twòrzenim
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symbòliczny pòspólnotë, dzejaniach wkół bùdowaniô kaszëbsczi juwernotë, [...] kùreszce
na pòspólnëch wôrtnotach.
Ale równoczasno wcyg ta kùltura mô swòje môlowé òdmianë, co je widzec w nazwach
(pòpùlarné dërch etnonimë, np. Bëlôk, Krëban, Gôch czë Lesôk), w jãzëkòwëch apartnoscach,
w apartny pamiãcë, môlowëch òdmianach symbòliczi etc.
Kaszëbi są dzysô swójną kùlturową hibridą, co dôwô nowé mòżlëwòtë, ale téż òkazywô
sã problematiczną stojizną. Jedną ze znanków ti jeleżnoscë je wielejãzëkòwòsc – kaszëbsczi
ùtwórca i òdbiérca je nômni dwajãzëkòwi, a tej-sej też pòligloticzny. [...]
W dzysdniowi kaszëbsczi kùlturze mòżemë wëapartnic jakbë sztërë òbiedżi. [...] Pierszi
twòrzi, bùdowónô na spòdlim terôczasnégò przedstôwianiô ò dôwny wiesczi kùlturze,
sfòlklorizowónô kùltura na lëdowi ôrt, jakô pòdlégô bezùstôwnym przetwòrzenióm, co mają za
cél dopasowanié do zmieniwający sã esteticzny wrazlëwòtë òdbiérców. [...] Drëdżi òbiég twòrzi
kaszëbskô artisticznô kùltura, jakô òdwòłiwô sã do jinégò ôrtu esteticzny wrazlëwòtë,
szukającô nowëch fòrmów wësłôwianiô sã, czãsto eksperimentëjącô z rozmajitima fòrmama
artisticzny wëpòwiescë. Nôbarżi je to mést widzec w mùzyce, lëteraturze, eksperimentalnym
teatrze, a téż plasticznëch i wizualnëch kùńsztach. Trzecy òbiég twòrzi corôz wôżniészô dzysô
kaszëbskô pòpùlarnô kùltura. Wëzwëskiwô òna fòrmë artisticzny wëpòwiescë znankòwné dlô
pòpùlarny kùlturë, to je filmù, plakatu, prozë s.f., kòmiksu, rozmajitëch ôrtów mùzyczi etc. [...]
Je téż czwiôrti òbiég, bãdący w jaczim dzélu kòntinuacją dôwny kùlturë lëdowégò ôrtu, blisczi
ji na skùtk niejednëch zamkłosców i fòrmów, ale zakòrzeniony przédno w familiowëch
praktikach, òddólnëch, spòntanicznëch, nawlékającëch do rokroczny i rodzëznowi
òbrzãdowòscë. [...]
Terôczasnô kaszëbskô kùltura je pluralisticznô, rozmajitô, pòspólnotowô, ale téż
we wiôldżim dzélu wëspecjalizowónô, enklawòwô i partikùlarnô, dzeje sã w rozmajitëch
òkrãżach i mô mòcny pòkòleniowi céch. Ni mô téż òbrëmieniów – nie dô sã wëznaczëc ji
grańców.
C. Òbracht-Prondzyńsczi, T. Fópka, K. Kùlikòwskô, tł. D. Majkòwsczi, Terôczasnô kaszëbskô kùltura, Gduńsk
2018, s. 45-51.

Zadanie 1. (0–1)
Dokùńczë zdanié. Wëbierzë i zaznaczë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch.
Na spòdlim tekstu mòże wëcygnąc swiądã, że znanką, chtërna w nômiészim stãpieniu ticzi sã
kaszëbsczi kùlturë je ji
A. dzejanié w rozmajitëch òbrëmiach i spòlëznach.
B. nastawienié na zwielekrocywanié spôdkòwiznë.
C. zamkniãcé sã na wszelczé zmianë i stałi rozwij.
D. parłãczenié dzysdniowëch i tradicjowëch wôrtnotów.

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
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Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów […] popularnonaukowych [...].
III. 2. Odbiór tekstów kultury. Zdający:
2) określa wartości poznawanych tekstów kultury.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C

Zadanie 2. (0–2)
Wôżnym dzélã kùlturë są ùtwórcë, artiscë, pisarze, mùzycë, ùczałi i spòlëznowi
dzejarze. Dopiszë pò jednym przedstôwcë kaszëbsczi kùlturë do kòżdégò karna (pòdôj
miono i nôzwëskò).
lirik – .......................................................

artista – .....................................................

pisôrz – ....................................................

mùzyk – ....................................................

ùczałi – ....................................................

spòlëznowi dzejôrz – ................................

Wymaganie ogólne
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
1. Pogłębienie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
Wymaganie szczegółowe
1. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
1) rozpoznaje w tekstach kultury różne problemy związane z życiem społeczności
posługującej się językiem regionalnym kaszubskim.
Zasady oceniania
2 pkt – sześć poprawnych odpowiedzi.
1 pkt – cztery poprawne odpowiedzi.
0 pkt – mniej niż cztery poprawne odpowiedzi, odpowiedzi niepoprawne lub brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązanie
lirik – Jón Karnowsczi
pisôrz – Aleksander Majkòwsczi
ùczałi – Gerat Labùda

artista – Marión Mòkwa
mùzyk – Jón Trepczik
spòlëznowi dzejôrz – Lech Bądkòwsczi

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

67

Zadanie 3. (0–2)
Òszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch niżi infòrmacjów. Pòdsztrëchnij P, żlë infòrmacjô je
zgódnô z tekstã, abò F –żlë to je falsz.
1.

Kaszëbskô kùltura cëgã pòdlégô przetwôrzanióm, żebë dopasowac
sã do zmieniwający sã wrazlëwòtë òdbiérców.

P

F

2.

Kaszëbskô kùltura nie je nastawionô na wëzwëskiwanié rozmajitëch
fòrmów artisticzny wëpòwiescë.

P

F

3.

Corôz wôżniészą sprawą w dzysdniowi kaszëbsczi kùlturze stôwô sã
zwëskiwanié z fòrmów wëpòwiescë tipicznëch dlô kùlturë pòpùlarny.

P

F

4.

Kaszëbskô kùltura chãtno sygô do dôwny kùlturë lëdowégò ôrtu,
ùmôlniony czãsto w rodzëznowëch tradicjach.

P

F

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.

Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów [...] popularnonaukowych [...].
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
7) dostrzega obecne w [...] tekstach kultury wartości regionalne, narodowe i
uniwersalne.

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne wskazanie czterech odpowiedzi.
1 pkt – poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. P
2. F
3. P
4. P

Zadanie 4. (0–1)
Zapiszë swòjima słowama wëpòwiesc na temat, jak rozmiejesz słowa: Kaszëbi są dzysô
swójną kùlturową hibridą.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego w
różnych sytuacjach.
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IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
1) dokonuje logicznego streszczenia tekstu argumentacyjnego (wyróżniając kluczowe
pojęcia, twierdzenia i sposób ich uzasadnienia) (PR).

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Dzysdniowô kaszëbskô kùltura je twòrã baro bòkadnym, dërchã sã rozwijającym, ale
niejednoôrtnym. Skłôdają sã na niã wielné mòdła, wëchôdającé z ùszłotë i te płënącé
z dzysdniowégò żëcô kùlturowégò Kaszëb. Wszëtkò to mùszi jesz bëc òkraszoné môlowima
sprawama dzejącyma sã w rozmajitëch nórcëkach Kaszëb. Nót je téż pamiãtac
ò bòkadoscach w òbrëmim jãzëkòwëch apartnosców w rozmajitëch òbéńdach, co dôwô
jãzëkòwé smaczczi w pòwstôwającëch tekstach kùlturë. Na wspòmnióną hibridowòsc mô téż
swój cësk zmieniwnô symbòlika wëzwëskiwónô przez ùtwórców – a wszëtkò razã sprôwiô, że
pò prôwdze mòże rzec ò cekawi rozmajitoôrtnoscë kaszëbsczi kùlturë.

Zadanie 5. (0–2)
Na spòdlim tresców zapisónëch w 6. akapice òbjasnij swòjima słowama nôslédné
pòjãca ticzącé sã sztërzech òbiegów kaszëbsczi kùlturë.
a) sfòlklorizowónô kùltura –
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) artisticznô kùltura –
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
c) pòpùlarnô kùltura –
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
d) familijnô kùltura –
………………………………………………………………………...................................................
....................................................................................................................................................
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Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, grup
zdań porządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens
oraz funkcję na tle całości.
IV. 2. Pisanie. Zdający:
1) hierarchizuje informacje zawarte w tekście;
4) wykonuje różne działania na tekście (np. streszcza, parafrazuje […]).

Zasady oceniania
2 pkt – wyjaśnienie czterech znaczeń.
1 pkt – wyjaśnienie trzech znaczeń.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
a) sfòlklorizowónô kùltura – to taczi ji ôrt, chtëren je twòrzony wedle nowëch mòdłów, ale na
tematë zrzeszoné z dôwną kùlturą wsë.
b) artisticznô kùltura – bezùstôwno szukô pòstãpnëch dlô se fòrmów i skłoniwô sã do
eksperimentowaniô w zôkrãżim tëch fòrmów.
c) pòpùlarnô kùltura – pòsługiwô sã fòrmama tipicznyma dlô tegò ôrtu, tj. film, plakat, proza
s.f., kòmiks, rozmajité ôrtë mùzyczi.
d) familijnô kùltura – szukô dlô se inspiracjów w dôwnëch tradicjach dozérónëch we familiach.

Zadanie 6. (0–2)
Wëmieni bòhatera òbrzészkòwi lekturë, na chtërnégò wiôldżi cësk miałë sprawë
zrzeszoné z kùlturą òjców. Pòdôj titel dokazu i nôzwëskò aùtora, òbjasnij, na czim nen
cësk pòlégôł.
Aùtor – .......................................................................................................................................
Titel – .........................................................................................................................................
Bòhater – ...................................................................................................................................
Sprawë zrzeszoné z òjczëstą kùlturą mającé cësk na herojã:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Wymaganie ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
3) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego;
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki […].

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne wskazanie czterech elementów: bohatera, autora, tytułu utworu oraz
podanie wyjaśnienia.
1 pkt – poprawne wskazanie bohatera i podanie wyjaśnienia lub poprawne wskazanie tytułu,
bohatera i wyjaśnienia.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Aùtor – Aleksander Majkòwsczi
Titel – Żëcé i przigòdë Remùsa
Bòhater – Remùs
Sprawë zrzeszoné z òjczëstą kùlturą mającé cësk na herojã: Remùsowé żëcé i jegò dzejania,
òsoblëwie te, czedë przebiwô na Pùtkòwiu, fùlné są kùlturowëch szlachów. Są to bòkadné
tradicje kaszëbsczé, kùltiwòwanié zwëków, czerowanié sã w żëcym lëdową mądroscą, wiôldżé
ùwôżanié dlô rodny mòwë i wiele jinszich.

Zadanie 7. (0–1)
Wëpiszë z 7. akapitu tekstu znankòwniczi òkresliwającé kaszëbską kùlturã. Pòrzeszë
je ze sobą w pôrë i òkreslë, wedle jaczi zasadë te pôrë òstałë ze sobą zestawioné.
a) znankòwniczi pòrzeszoné w pôrë:
....................................................................... – ........................................................................
....................................................................... – .........................................................................
....................................................................... – .........................................................................
b) zasada, wedle jaczi te pôrë òstałë ze sobą zestawioné:
....................................................................................................................................................

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu nauki o języku.

Wymaganie szczegółowe
II. 1. Gramatyka. Zdający:
1) wykazuje się wiedzą z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni.
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Zasady oceniania
1 pkt – wybór określeń i połączenie ich w pary oraz nazwanie rodzaju tego zestawienia (na
zasadzie kontrastu).
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
a) pluralisticznô – wëspecjalizowónô
rozmajitô – enklawòwô
pòspólnotowô – partikùlarnô

Przykładowe rozwiazanie
b) w zestôwianim je wëzwëskónô zasada kòntrastu (procëmnotë); antonimë.

Zadanie 8. (0–1)
Zaznaczë zdanié, chtërno zgódno z trescą 6. akapitu bë ni mògło bëc zakùńczenim
wëpòwiedzë.
Dzysdniowô kaszëbskô kùltura
A. w terôczasny spòsób przedstôwiô dôwną wieską kùlturã.
B. ni mô w se ju nick z dôwny kùlturë Kaszëbów.
C. eksperimentëje z rozmajitima fòrmama artisticzny wëpòwiescë.
D. nawlékô do rokroczny i rodzëznowi òbrzãdowòscë.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego
1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości
regionalnej.
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacenie umiejętności komunikacyjnych [...].
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
1) analizuje różne wzorce postaw i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość.
II. 4. Odbiór przekazu językowego.
2) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski (PR).
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
B

72
Informator o egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego jako języka regionalnego od roku
szkolnego 2022/2023

Zadanie 9. (0–1)
Jednym z przédnëch bòhaterów òbrzészkòwi lekturë je Remùs, na jaczégò wiôldżi cësk
miałë sprawë zrzeszoné z kùlturą Kaszëb. Wpiszë titel dokazu i jegò aùtora, wëwidnij,
na czim nen cësk pòlégôł.
Aùtor: ......................................................................................................................................
Titel: ........................................................................................................................................
Cësk spraw zrzeszonëch z kùlturą Kaszëb na bòhatera:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymaganie ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdajacy:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.
III. 2. Odbiór tekstów kultury. Zdający:
2) określa wartości poznawanych tekstów kultury.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie wszystkich elementów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Aùtor – Aleksander Majkòwsczi
Titel – Żëcé i przigòdë Remùsa
Cësk spraw zrzeszonëch z kùlturą Kaszëb na bòhatera: Remùs je ôrtã bòhatera, chtëren je
baro zainteresowóny kùlturą i spôdkòwizną pò starkach. Chãtno i ùwôżno słëchô tegò, co
pòwiôdają starszi (Michôł, Marcjanna, parobcë). Òsoblëwie wiôldżim ùwôżanim darzi Wastã
Józefa, chtëren wëwidniwô mù rozmajité sprawë z ùszłotë Kaszëb (np. biôtka biôłégò dëcha
Òrmùzda z czôrnym Smãtkã ò kaszëbską zemiã). Z ti wiarë, jaką môłi Remùs dôwô
wszëtczémù, co czëje rodzą sã pózni dlô niegò rozmajité jiwrë, ale òn sã tim nie jiscy. Pózni,
jakno ùstny człowiek je ju baro mòckò zaangażowóny w wëdwigniãcé „zapadłégò zómkù”
i „zaklãti królewiónczi” – symbòlów ludu kaszëbsczégò i jegò dżinący mòwë.
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Zadanie 10. (0–2)
W kùlturze słowiańsczi, w tim téż kaszëbsczi, colemało wëstąpiwają narzeszenia
do wierzeniów pògańsczich. Pòdôj dwa mòtiwë wierzeniów pògańsczich w kaszëbsczi
lëteraturze z przikładama dokazów (miona i nôzwëska aùtorów, titelë).
1. mòtiw – .................................................................................................................................
titel – .........................................................................................................................................
aùtor – .......................................................................................................................................

2. mòtiw – .................................................................................................................................
titel – .........................................................................................................................................
aùtor – .......................................................................................................................................

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości
regionalnej.
III. Kształcenie literackie i kulturowe
4. Kształcenie szacunku dla kultury własnej i innych.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
4) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy […] oraz ich funkcje w utworze.
I.

Zasady oceniania2 pkt – podanie dwóch motywów wraz z tytułami utworów i ich autorami.
1 pkt – podanie jednego motywu wraz z tytułem i autorem.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
1. mòtiw – òdwòłiwanié sã do pòstaców z mitologie słowiańsczi (np. Mòra, bòdżëniô Jastra);
titel – Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł;
aùtor – Hieronim Derdowsczi.
2. mòtiw – kùltiwòwanié zwëków mającëch swòje kòrzenie w tradicjach pògańsczich (scynanié
kani);
titel – Scynanié kani;
aùtor – Jón Karnowsczi.
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Zadanie 11. (0–2)
Kaszëbskô lëteratura nierôz narzészô do chrzescëjańsczi religie. Pòdôj dwa przikładë
mòtiwów biblijnëch w kaszëbsczi lëteraturze z òdniesenim do kònkretnëch dokazów
(z pòdanim mionów i nôzwësków aùtorów i titelów ùsôdzków).
1. mòtiw biblijny – .....................................................................................................................
titel – .........................................................................................................................................
aùtor – ........................................................................................................................................
2. mòtiw biblijny – .....................................................................................................................
titel – .........................................................................................................................................
aùtor – ........................................................................................................................................

Wymaganie ogólne
I.

Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
1. Rozumienie znaczenia literatury, języka, historii i kultury regionu.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
4) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy […] oraz ich funkcje w utworze.
I.

Zasady oceniania
2 pkt – podanie dwóch motywów wraz z tytułami utworów i ich autorami.
1 pkt – podanie jednego motywu wraz z tytułem i autorem.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
1. mòtiw – przërównywanié Kaszëb do Zemi Òbiecóny;
titel – Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą;
aùtor – Florión Cenôwa.
2. mòtiw – dôwanié bòhateróm lëteracczim znanków pòstaców biblijnëch (np. lëdze
z Pùstkòwia dostôwają znanczi biblijnëch personów: Michôł – prorok Jeremiôsz, Marta –
Rebeka, Môrcën – Absalón, Marcyjanna – Pùtifarzënô, Remùs – pasturk Dawid, co zabił
Gòlijata);
titel – Żëcé i przigòdë Remùsa;
aùtor – Aleksander Majkòwsczi.
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Zadanie 12. (0–1)
Jaką fónkcjã w zôkrażim akapitu 1. spełniwô zdanié To, że kaszëbskô kùltura wcyg
warô, zmieniwô sã i rozwijô, je swiôdectwã żëwòtnoscë kaszëbsczi pòspólnotë?
Zaznaczë dwie pòprawné òdpòwiedzë.
A. Je pòdczorchniãcym tegò akapitu.
B. Bùrzi spójnosc całégò akapitu.
C. Je zôpòwiescą mëslë zawiarti w pòstãpnym akapice.
D. Wprowôdzô czësto jiną tematikã òd pòrësziwóny w pòòstałim teksce.

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.

Wymaganie szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu […], potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz
funkcję na tle całości.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
A, C

Zadanie 13. (0–1)
Jaczé je nastawienié aùtora tekstu do kaszëbsczi kùlturë? Pòdsztrëchnij pasowną
òdpòwiédz.
a) pòzytiwné

b) negatiwné

c) òbòjãtné

Jakno ùzasadnienié wëpiszë pasowny cytat z tekstu.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka w różnych
sytuacjach.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
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Wymagania szczegółowe
II. 2.
4)
III. 2.
2)

Zróżnicowanie języka. Zdający:
rozpoznaje funkcje języka w tekście.
Odbiór tekstów kultury. Zdający:
określa wartości poznawanych tekstów kultury.

Zasady oceniania
1 pkt – wskazanie odpowiedzi a) oraz uzasadnienie.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
a),
co pòcwierdzywają np. słowa: Wôrt zacząc òd tegò, że dzysdniowô kaszëbskô kùltura jistnieje.
I to nie je niżódnô wëszwiechcëna...

Zadanie 14. (0–2)
Wërobiną dzysdniowi kùlturë kaszëbsczi je pòmnik przedstôwiający titelowégò
bòhatera romana A. Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa.
Czë usôdzca tegò dokazu òdtwòrził znanczi bòhatera zgódno z tekstã pòwiescë? Pòdôj
dwa argùmentë.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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https://www.globtroter.pl

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
3) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego;
5) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu [...].
III. 2. Odbiór tekstów kultury. Zdający:
1) interpretuje dzieła sztuki;
3) rozumie specyfikę różnych przekazów artystycznych, potrafi nazwać ich tworzywo.
I.
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Zasady oceniania
2 pkt – sformułowanie dwóch poprawnych argumentów.
1 pkt – sformułowanie jednego poprawnego argumentu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Pòmnik przedstôwiający Remùsa, przédnégò heroje romana Żëcé i przigòdë Remùsa, je
ùmôlniony na kòscérsczim rënkù, w môlu, z jaczégò nen bòhater wërësził na pielgrzimkã do
Wejrowa. Òglowé pòkôzanié pòstacë mô wiele pòspólnégò z lëteracczim mòdłã: Remùs sedzy
na swòji nieòdstójny karze, na ni leżą knédżi, co je wòzył do kaszëbsczégò lëdu, spòd
rozpiãtégò wãpsa swiécy na swiat gòłą piersą, nodżi mô bòsé. Përznã z lëteracczim òpisënkã
nie sztëmùją bótë, chtërne w lëteraturze bëłë skòrzniama (to je bótama z chòlewą) i wiedno
bëłë rzetelno całé (bò bòhater jich prawie nie nosył); a tuwò widzymë nisczé bótë i pòdzarté.
Òglowò równak je nót scwierdzëc, że chto znaje pòwiesc Majkòwsczégò ò Remùsu, ten na
gwës so docygnie, że sztatura pòkôzónô na kòscérsczim rënkù je szlachòtą przédnégò heroje
z tegò romana.

Tekst 3.
Stanisłôw Janke
Pòsłowina
Òkrëszënë, òkrëszënczi colemało sã parłãczą z chlebã. To je ò wiele, wiele mni niżlë
nëpczi, sztëczczi czë òdłómczi („Òdłómczi”, 1997), jak to bëło w nôdpisu pierszëznowi pòétny
ksążczi rodzonégò w Miastkù Roberta Żmùda–Trzebiatowsczégò. Kòl nas, na Kaszëbach, téż
to sã jednô z drobnotkama casta z cëkrã, chtërne sã sëpie na młodzowégò kùcha. Równak
drëdżi zbiérk wiérztów Bòżenë Ùgòwsczi, z dodomù Szëmańsczi, (pt. Òkrëszënë żëcégò)
bënômni na pòczątkù ni mô nick wespólnégò z wiodrã domôcëznë, z miodnyma szmakama.
Liriczny pòdmiot przede wszëtczim òtmikô swòje dëchòwé bënë, a tamò jak w schòrzałim cele
widzec je renã za reną, bòlącé za bòlącym.
Jakò czëtińc pierszi ksążczi z wiérztama aùtorczi Zdebło na swiat cësniãté (1996), jô mógł
tak samò rzec, jak to prawie zakùrôtnił redaktor Stanisłôw Pestka (piesniodzejôrz Jón Zbrzëca)
w swòji recenzji ògłoszony w „Pòmeranii” (gromicznik 1997, str. 44): „W ji wiérztach zebrónëch
w debiutancczim tomikù […], wëprzédnioné òstałë pòsobné domôcé wôrtnotë: proscëzna,
wiara w jistnienié wëższégò pòrządkù i szëkù, ùsadzonégò przez Bòga, òczarzenié snôżotą
przemijającégò swiata, chwôlba bezùstanny robòtë, òblubienié tegò wszëtczégò,
co je domôcé, pòkòra, chtërna parłãczi człowieka z jegò kawlã, wzbògacenié i pògłãbianié
swòji tożsamòscë”.
Jô zapamiãtôł tã pierszëznową pòétną ksążkã òsoblëwie z wiérztë Rozpôl w sobie głód
jistnieniô. To béł wedle mie taczi apartny manifest młodégò pòkòleństwa – òsoblëwie pòetów
i artistów – Kaszëbów lat dzewiãcdzesątëch dwadzestégò stalata. Òn mie zwãcził prawie jak
Òda do młodectwa Adama Mickewicza czë Daremné żôle („Trzeba ale z żëwima w przód
jic…”) Adama Asnyka. [...]
A tak pò prôwdze w pòezji òsoblëwie mùszi bëc krëjamnota; bez ni ni ma ani môłi, a tim
barżi wiôldżi lëteraturë. [...]
Człowiek w pòezje Ùgòwsczi prawie na zemi, na ti dolëznie jiwru, je na wiedno
sparłãczony z samòtnoscą, cerpienim, bólã, bò tuwò je wpisóny w materiã żëwą i nieòżëwioną,
a ta gò we wszëtczim ògraniczô. Lëdze z nôtërë są dobri, ale krëjamnotą je, czemù jidą
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w stronã złégò. Cãżkò je rozmiôc krziż, pò co i dlôcze òn je; më jidzemë pò ti zemi jak slepi,
ùpôdómë i sã dwigómë, i tak pò prôwdze jesmë niezaradny jak dzecë. Ni ma jiny radë dlô
człowieka wiarë, jak w całoscë òddac sã Bògù, zawierzëc jemù dëcht prawie jak dzecë
starszim. Pòdmiot liriczny kòżdégò dnia – òd wczasnégò rena pò pózny wieczór, abò jesz
nawetka òb czas nieprzespóny nocë, żëje w rozmòwach, rozmëszlaniach z Jezësã, Mariją.
Zwierzô sã jima z nôdrobniészich jiwrów, żôli sã, ale téż rozmieje pòdzãkòwac za kòżdi sztërk
redoscë. [...]
Pòétnô ksążka Bòżenë Ùgòwsczi, tak jak w różańcu, skłôdô sã z krëjamnotów bòlesny
i widu, redosny i chwalebny. Të ji òkrëszënë tak pò prôwdze pòkazëją sã jak pôcórczi. Liriczny
pòdmiot rozmieje sã redowac z wszëtczégò, co sã nazéwô żëcym. To są na nen przimiôr
„òkrëszënë gòdowégò rozredaniô”. Czedë Pón sã rodzy, tej Jegò jasnota rozwidniwô nawetka
kòmùdnosc, smãtk, jak w wiecznoscë, sëszi łzë, rozséwô Miłosc. Dëcht to samò je òb czas
Jastrów, czej nie wiedzec jak i czedë wëchôdô wid, „Wiôldżi Noce nôdzeja redosnô”.
W całoscë wszëtczé swiãta, wspòminanié swiãtëch mionów, Dëcha Swiãtégò w zemsczim
kalãdôrzu są pòwtôrzającyma dlô nas lëdzy sztërkama Bòżi chwałë, redosce i widu. Gòdë
i Jastrë są w nas, le mùszimë chcec je ùzdrzec i pamiãtac: Jezës ùmarł, ale pò trzech dniach
zmartwëchwstôł, to je zrobił nama niezniszczalny tur do Nieba.
To je prawie alegòriczny òbrôz ti ksążczi – pò cemnicach bólu i smãtkù, cierpieniô i jiwru
przëchôdô jasnisti wid, chtëren nawetka przeńdzéwô przez tã bestialską materiã.
Stanisłôw Janke, Pòsłowina, [w:] B. Ugowska, Òkrëszënë żëcégò, Gdańsk 2016, s. 117–119.

Zadanie 1. (0–1)
Dokùńczë zdanié. Wëbierzë i zaznaczë pasowną òdpòwiédz spòmidzë pòdónëch.
Na spòdlim tekstu mòże wëcygnąc swiądã, że pòétnô ksążka Bòżenë Ùgòwsczi
A. je baro redosnym tekstã.
B. je napisónô na czas Gòdów i Jastrów.
C. je prowadnikã pò krëjemnotach różańcowëch.
D. dôwô nôdzejã na lepszé witro.

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstów […] publicystycznych [...].
2) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną […] (PR).

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
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Rozwiązanie
D

Zadanie 2. (0–3)
Stanisłôw Janke kôrbi w teksce ò dolmaczonëch dokazach pòlsczi lëteraturë
na kaszëbsczi jãzëk.
Pòdôj titelë trzech dolmaczënków dokazów lëteraturë z jinszich jãzëków na kaszëbsczi
w òriginalny i tłómaczony wersje. Pòdôj aùtorów òriginałów i jich dolmaczów.
Titel dokazu
òriginalnégò

Titel dokazu
tłómaczonégò na
kaszëbsczi jãzëk

Aùtor òriginału

Aùtor
kaszëbsczégò
dolmaczënkù

Wymagania ogólne
I.

Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
1. Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości
regionalnej.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.

Wymagania szczegółowe
I.

Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
4) dostrzega korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur;
3) ma świadomość współistnienia różnych kultur (PR).

Zasady oceniania
3 pkt – wymienienie trzech tytułów oraz podanie autorów tłumaczeń i oryginałów.
2 pkt – wymienienie dwóch tytułów, autorów tłumaczeń i oryginałów.
1 pkt – wymienienie jednego tytułu, autora tłumaczenia i oryginału.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Titel dokazu
òriginalnégò / abò
w pòlsczi wersje

Titel dokazu
tłómaczonégò na
kaszëbsczi jãzëk

Aùtor òriginału

Aùtor
kaszëbsczégò
dolmaczënkù

Treny

Jiscënczi

Jan Kochanowski

Janusz Mamelski

Pan Tadeusz

Pón Tadeùsz

Adam Mickiewicz

Stanisław Janke

Winnie-the-Pooh

Miedzwiôdk Pùfôtk

A. A Milne

Bożena Ugowska
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Zadanie 3. (0–2)
Òszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch niżi infòrmacjów. Pòdsztrëchnij P, żlë infòrmacjô je
zgódnô z tekstã, abò F – żlë to je falsz.
1.

„Òdłómczi” to drëdżi pòétny zbiérk wiérztów B. Ùgòwsczi.

P

F

2.

Stanisłôw Pestka napisôł wstãp do pierszégò zbiérkù pòetczi.

P

F

3.

Pierszi tómik B. Ùgòwsczi je manifestã młodégò pòkòleniô.

P

F

4.

Pòdmiot liriczny z pòezje B. Ùgòwsczi je człowiekã wierzącym
w Bòga.

P

F

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych, popularnonaukowych,
prasowych.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.
I.

Zasady oceniania
2 pkt – wskazanie czterech poprawnych odpowiedzi.
1 pkt – wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. F
2. F
3. F
4. P
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Zadanie 4. (0–1)
Dokùńczë zdanié. Wëbierzë wszëtczé pasowné òdpòwiescë spòmidzë pòdónëch.
Dorzeszony niżi wëjimk wiérztë B. Ugòwsczi ze zbiérkù Òkrëszënë żëcégò
Zbiéróm jak zôrenka
Dnie mégò żëcô
I bòjã sã, bë przë kùńcu
Nie òkôzało sã
Że to le plewë
je
A. zaprzéczenim mëszleniô S. Janczi ò pòczątkòwëch wiérztach ze zbiérkù Òkrëszënë
żëcégò, ùmôlnionym w pierszim akapice tekstu.
B. pòcwierdzenim mëszleniô S. Janczi ò pòczątkòwëch wiérztach ze zbiérkù Òkrëszënë
żëcégò, ùmôlnionym w pierszim akapice tekstu.
C. zaprzéczenim wielnëch przemësleniów na temat pòezje Ùgòwsczi, òpisónëch w piątim
akapice tekstu przez S. Jankã.
D. pòcwierdzenim wielnëch przemësleniów na temat pòezje Ùgòwsczi, òpisónëch w piątim
akapice tekstu przez S. Jankã.

Wymaganie ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny;
2) dostrzega estetyczne wartości utworu literackiego (PR).

Zasady oceniania
1 pkt – wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna, niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
BiD
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Zadanie 5. (0–1)
Òbjasnij swòjima słowama, jak rozmiejesz ùżëté w teksce wërażenia:
a) wiodro domôcëznë –
...................................................................................................................................................
b) dëchòwé bënë –
...................................................................................................................................................
c) dolëzna jiwru –
...................................................................................................................................................
Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
Wymagania szczegółowe
II. 2. Zróżnicowanie języka. Zdający:
2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście.
4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, grup
zdań porządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens
oraz funkcję na tle całości.
Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wyjaśnienie wszystkich znaczeń.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
a) wiodro domôcëznë – pòczëcé domôcégò miru, czëcé sã jak doma
b) dëchòwé bënë – cos, co je we westrzódkù człowieka
c) dolëzna jiwru – zemsczi padół, dół rozpaczë, kłopòtu

Zadanie 6. (0–1)
Do pòdónëch kaszëbsczich pisarzów dobierzë jich pseùdonimë spòstrzódka pòdónëch
niżi.
Florión Cenôwa

............................................................

Jón Karnowsczi

............................................................

Aleksander Labùda

............................................................

Jón Piepka

............................................................

Sztefón Fikùs

............................................................
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Stanisłôw Pestka

............................................................

Jón Zbrzëca, Stach z Lãbòrga, Staszków Jan, Wòjkasën, Gùczów Mack, Wôs Bùdzysz

Wymaganie ogólne
I.

Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębienie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.

Wymaganie szczegółowe
1. Zdający:
1) rozpoznaje w tekstach kultury różne problemy związane z życiem społeczności
posługującej się językiem regionalnym kaszubskim (PR).

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne dobranie wszystkich odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Florión Cenôwa
Jón Karnowsczi
Aleksander Labùda
Jón Piepka
Sztefón Fikùs
Stanisłôw Pestka

Wòjkasën
Wôs Bùdzysz
Gùczów Mack
Staszków Jan
Stach z Lãbòrga
Jón Zbrzëca

Zadanie 7. (0–2)
S. Janka pisze w swòjim teksce ò nowim zbiérkù pòeticczim B. Ùgòwsczi Òkrëszënë
żëcégò. Przeczëtôj wiérztã z tegò zbiérkù i napiszë na temat ji sparłãczeniô z titelã
tomikù (pòdôj dwie znanczi).
jo
lëdze są dobri
mają dësze sëmienné
mają w sercu òczë
tej le czemù tëli
je łzów w jinëch òczach
jo
lëdze są dobri
mają rãce do piastowaniô
pòmôganiô i robòtë
a tak czãsto znaczi je
lëdzkô krziwda
jo
lëdze są dobri
są òbdarzony mëszlenim
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mògą rozróżniac
co bëlné i lëché a równak
tëli smùtkù je plónã jich żëcô
B. Ugowska, Òkrëszënë żëcégò, Gdańsk 2016.

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymagania ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
5) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu […].
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy […].
IV. 2. Pisanie. Zdający:
2) tworzy własny tekst, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi;
4) wykonuje różne działania na tekście (np. streszcza, parafrazuje, […], cytuje […]).

Zasady oceniania
2 pkt – podanie dwóch cech.
1 pkt – podanie jednej cechy.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Przëwòłónô tuwò wiérzta zaczinô sã òd słów jo, lëdze są dobri. Te słowa są baro wôżné
w dokazu, ò czim przëswiôdcziwô ùżëcé jich w fòrmie anafòrë, rozpòczinający kòżdą
ze sztrofków. Ale zarôzka pò kòżdim z tëch òptimistnëch narzeszeniów pòjôwiô sã jaczés ale,
wstawioné w tim ùsôdzkù na zasadze kóntrastu, czasã wspiartim jesz retoricznym pëtanim:
lëdze są dobri – a czemù tëli je łzów; są dobri – a rãce znaczi lëdzkô krziwda; są dobri – a tëli
smùtkù je plónã jich żëcô. To tak wëzdrzi, że żëcé człowieka skłôdô sã z wiele rozmajitëch
sztëczków: lepszich i gòrszich; i chòcbë człowiek chcôł sã ùmôlnic (jak ù ksãdza
Twardowsczégò) w jednym ôrce, to wiedno wëchôdô w kratã.
I prawie ta mësla je mòcnym sparłãczenim z titelã tómikù, co brzëmi Òkrëszënë żëcégò,
bò w nym żëcym je prawie tak, że skłôdô sã òno z òkrëszënów, zdebłów dzejaniô dlô jinszich,
cepłégò ò nich mëszleniô, ale téż z drobnëch złostlëwòstków, krziwdë i smùtkù.
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Zadanie 8. (0–2)
W trzecym akapice tekstu aùtor gôdô ò wiérzce Rozpôl w sobie głód jistnieniô, jakno
swójnym manifesce młodégò pòkòleniô. Napiszë, czë zgôdzôsz sã z jegò pòzdrzatkã,
zdrzącë na wëjimk wspòmnióny wiérztë (pòdôj dwa argùmentë).
Ùtczë czasã cëchò chwilã
co cë dzéń niese w dôrënkù
Mòże nigdë sã nie zdarzëc
takô żałosc i płacz teskny
takô redosc, smiéch i szczescé
takô wòlnosc ùpragnionô
takô miłosc ta jedinô
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymagania ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
2) rozpoznaje zastosowane w utworze językowe środki wyrazu artystycznego oraz inne
wyznaczniki poetyki danego utworu i określa ich funkcje.
IV. 2. Pisanie. Zdający:
2) tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi;
2) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną [...] (stawia tezę lub hipotezę, dobiera
argumenty, [...], przeprowadza prawidłowe wnioskowanie) (PR).

Zasady oceniania
2 pkt – podanie dwóch argumentów.
1 pkt – podanie jednego argumentu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Aùtor tekstu scwierdzywô, że dlô niegò i całégò pòkòleniô młodëch pòetów i artistów lat 90.
XX stolecégò ta wiérzta bëła swójnym manifestã jich pòstawów. Dodôwô téż, że dokôz mô dlô
niegò równowôżné znaczenié jak Òda do młodectwa Asnyka czë Daremné żôle Mickewicza.
Mòże bëc zgòda na to, że je to dokôz wôrtniészi òd wiele jinszich, wskazëjący na rzeczë wôżné
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w żëcym człowieka, nié leno tegò młodégò, chòcô slédnô réżka przëtoczonégò wëjimka
wiérztë mòże wskazëwac nôbarżi na młodégò. Równak je wiedzec, że miłota zdôrzô sã lëdzóm
w rozmajitim wiekù, a pòòstałé prôwdë, jak: jiwrë, płacz, redota, smiéch, szczescé i wòlnota –
to tak wôżné dobroctwa w żëcym lëdzy, że cãżkò bë je bëło w ti chwilë przecenic. Tak tej je to
dokôz sczerowóny do młodëch (ale téż i do starszich).

Zadanie 9. (0–1)
Wiérztë B. Ùgòwsczi mòże nazwac pòezją religijną. Wëmieni aùtora i titel jinégò
kaszëbsczégò dokazu lëteraturë, w jaczim pòjôwiô sã téż takô tematika.
autor: …………………………………………………………………………………………………
titel: …………………………………………………………………………………………………

Wymaganie ogólne
I.

Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.

Wymagania szczegółowe
I.

Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
1) rozpoznaje w tekstach kultury różne problemy związane z życiem społeczności
posługującej się językiem regionalnym kaszubskim (PR).

Zasady oceniania
1 pkt – podanie autora i tytułu utworu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
autor: Alojzy Nagel
titel: Swiãti Wòjkù

Zadanie 10. (0–2)
Do pòdónëch niżi słów dopiszë jich antonimë:
jiwer – ........................................................................................................................................
bënë – ........................................................................................................................................
zôczątk – ....................................................................................................................................
zapamiãtac – .............................................................................................................................

Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania sie leksykalnymi zasobami języka.
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Wymagania szczegółowe
2. 2. Zróżnicowanie języka. Zdający:
2) rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tekście.
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów [...]).

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne dobranie czterech antonimów.
1 pkt – poprawne dobranie trzech antonimów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
jiwer – redota, bezjiscënk
bënë – bùten
zôczątk – kùńc
zapamiãtac – zabëc

Zadanie 11. (0–2)
Czë zgôdzôsz sã ze scierdzenim z tekstu: … tak pò prôwdze w pòezji òsoblëwie mùszi
bëc krëjamnota; bez ni ni ma ani môłi, a tim barżi wiôldżi lëteraturë? W swòji
argùmentacje òdwòłôj sã do znónégò cë dokazu z listë lekturów.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
I. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
I.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.
III. 2. Odbiór tekstów kultury. Zdający:
2) określa wartości poznawanych tekstów kultury.
I.
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Zasady oceniania
2 pkt – zajęcie stanowiska oraz odwołanie się do utworu.
1 pkt – odwołanie się do utworu.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Wszëtcë lubią czëtac lëteracczé dokazë prawie temù, że je w nich colemało wicy abò mni
krëjamnotë. Bez ni ùsôdzk bë wiele tracył i nie béł tak cekawi. Òsoblëwie to je wôżné w pòezje,
ale téż nié mni brëkòwné w prozë czë w dramace. Czejbë w pòwiescë A. Majkòwsczégò Żëcé
i przigòdë Remùsa nie bëło tëli krëjamnosców, ten roman bë wiele stracył na wôrtnoce. Nen
Smãtk – co wchôdô w corôz to jinszé wcelenia; na Królewiónka – co to długo nie je wiedzec,
kògùm òna tak pò prôwdze je; nen zapadłi zómk – ò jaczim prawią bòjaterowie, a czëtińc
dowiadywô sã dopiérze pò jaczims czasu; i wiele jinszich krëjamnotów – mają wiôldżi cësk
na pòdnôszanié wôrtnotë dokazu.

Tekst 4.
Jerzi Tréder
Jak Majkòwsczi pisôł „Remùsa”?
Jô znôł kaszëbsczi i miôł ju czëté Kaszëbów z rozmajitëch strón, ale nigdë i nigdze jem
nie czuł tak snôżi, bògati, głôdczi i tak stateczno zwãczący (gôdczi) […]
Tak jem wiedno szukôł leżnotë, żebë lepi pòznac i òpisac jãzëk Remùsa. W całoscë swòje
planë jô zrealizowôł dopiérze w 2009 rokù, czej mie sã ùdało réżny rôz przeczëtac nã pòwiesc,
ale tim razã kriticzno, tj. przërównëjącë tekst wëdrëkòwóny w rokù 1938 z rãkòpisã
i maszinopisã, a dzél pierszi jesz z wczasniészima wëdôwkama: z rokù 1930 i trzech pierszich
rozdzélów z ji drëkã w „Gryfie” z 1922 rokù. Przë ny drãdżi robòce ùzebrało sã wiele
rozmajitëch òbserwacjów, jaczé jem przedstawił we wstãpie do ksążczi, chtërna je réżnym
tomã Biblioteczi Pisarzów Kaszëbsczich, serii wëdôwóny przez Institut Kaszëbsczi. [...]
Gôdô sã, że Majkòwsczi pisôł Remùsa całé żëcé. To bë sã nawetka zgôdzało, czej sã zarô
rzecze, że pòwiesc je téż ò jegò, tj. Majkòwsczégò żëcym. Lëteracczi Remùs mòże bëc
szlachòtą (òbrazã) samégò pisarza, chtëren téż biôtkòwôł ze straszëdłama Trud, Strach
i Niewôrto. Damroka Majkòwskô, córka pisarza, przëjãła, że zôczątkã pisaniô Remùsa
je wiérztą pisóny dokôz pt. Jak Smãtk pò swiece wãdrowôł. Pòwiôstka, jaczi pisôrz zaczął
pisac w 1903 rokù, a wic ju sztërë lata pò dëbeltowim debiuce w 1899 rokù, czej wëdrëkòwôł:
1. pò pòlskù: Pielgrzymka wejherowska; 2. pò kaszëbskù – Jak w Kòscérznie kòscelnégò
òbrelë abò Piãc kawalerów a jedna jedinô brutka... W Kòscelnym je ju pòstac Remùsa, ale nie
je to szlachòta Majkòwsczégò, jaką pò prôwdze je Smãtk z pòwiôstczi z 1903 rokù. Ji pisanié
pòcwierdzywô, że Majkòwsczi zamiszlôł tej ò wikszim dokazu z pòwôżniészą zamkłoscą (téż
w ùprocëmnienim do Czôrlińsczégò H. Derdowsczégò), w jaczim òn bë mógł pòkazac dzeje
i dzysdniową sytuacjã Kaszëbów. Zamiérzôł gò pisac pò kaszëbskù, nôpierwi wiérztą 14sëlabòwą.
W kòżdim z pòmienionëch wëżi trzech dokazów nalézemë wôżné elementë, jaczé pózni
widzymë w Remùsu, jak np.: a) w Kòscelnym znanczi òsobë Remùsa, chtërnémù – pòdług
lëdzy – zdzebkò klapczi felowało, czedës parobka, ale terô òn pchô wòzyk z dwùma le kołami
òbladowóny ksążkama, co za hańdel pòlsczima wibórkama z Królową Pòlsczi Kòrónë sedzôł
w sôdzë itd. Ni mô òn skażony mòwë i nie czerëje sã kaszëbską deją, bò to je le aùtorowi
znóny z dzecnëch lat kònkretny Remùs! Téż smãtk je tu zwëczajnym diôbełkã, z rogama czë
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ògònã, tj. jak w Czôrlińsczim Derdë itp.; b) w Pielgrzymce wejherowskiej nalôżómë pòeticczé
òpisanié kòscérsczi kómpanii na Wejrowską Kalwariã, ale òno je jesz baro òglowé i mało
kaszëbsczé, chòc mómë w nim „sławny Wejhera gród”, „Strzepcz, wioskę kochaną”, szum
lasów i „trąb ton żałosny”, ale jesz bez Remùsa, Trąbë i Smãtka itd.; c) w Smãtkù je – jak
ù Derdë – òpisanié rézë (Smãtk w Berlinie, Grifii, Mnichòwie…), m. jin. na wòzu żëda Gabë;
pasturk czëtô ksążkã ò dzejach Kaszëbów i òpòwiôdô ò prusczich rządach; swiat realny
miészô sã z bôjkòwim i miticznym; są wierzenia ò szukanim w zemi zwònu, co zbùdzyłbë
spiącé wòjskò pòd kòmeńdą sw. Józefa i Barbarë; je òbrządk sobòtczi na Łësy Górze. Ni ma
jesz równak bôjczi ò zapadłim zómkù i ò zaklãti królewiónce, łabãdzy, ni ma jesz Remùsa,
a Smãtk je tu dobrim dëchã i m. jin. jakno mùzykańt i kòpiący za skarbama na błotach. Nen
wcyg rozwijóny dokôz za pòdobã mô pòémat Derdowsczégò, téż w pisanim wiérztą, le nowi
je – w 3. wersji planu – nôkôz szukaniô na Kaszëbach za dzeckã, co miałobë wiarã i sëłã
przeniesc górã.
Na spòdlim: Jerzi Tréder, Jak Majkòwsczi pisôł „Remùsa”? [w:] A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Nowi
wëdôwk pòprawiony wedle rãkòpisu aùtora i z pòsłowim J. Trédra, Wëd. Region, Gdynia 2013, s. 455–470.

Zadanie 1. (0–1)
Chtërne z wëmienionëch niżi dokazów (wszëtczé razã) są pierwòwzorama romana
A. Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa? Wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë
pòdónëch.
A. Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Pielgrzymka wejherowska, Historia
Kaszubów.
B. Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë, Zdroje Raduni, Remùs w Zwadze.
C. Jak Smãtk pò swiece wãdrowôł, Pielgrzymka wejherowska, Jak w Kòscérznie kòscelnégò
òbrelë.
D. Piãc kawalerów a jedna jedinô brutka, Strachë i zrãkòwinë, Pomorzanie.

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
2. Świadome wykorzystanie jezyka regionalnego do wzmacniania poczucia tożsamości
[...].
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.

Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów […] popularnonaukowych [...].
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
1) wskazuje teksty wyjściowe dla utworów [...] (PR).
5) przyporządkowuje poznane utwory do określonych grup [...] (PR).

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
C

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zadanie 2. (0–2)
Òszacuj prôwdzëwòsc pòdónëch niżi infòrmacjów. Pòdsztrëchnij P, żlë infòrmacjô
je zgódnô z tekstã, abò F – żlë to je falsz.
1.
2.
3.
4.

Debiutancczima dokazama Majkòwsczégò są: Pielgrzymka
wejherowska, Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë…
Smãtk z dokazu Jak Smãtk pò swiece wãdrowôł je szlachòtą
samégò Majkòwsczégò.
W dokazu Jak Smãtk pò swiece wãdrowôł titelowi Smãtk
je pòkazywóny jakno złi dëch.
W dokazu Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë pòstac Smãtka
je pòkôzónô jakno szlachòta zwëczajnégò pùrtka.

P

F

P

F

P

F

P

F

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych [...].
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
I.

Wymagania szczegółowe
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej.
II.4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów [...] popularnonaukowych [...].
III.1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
4) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy [...] oraz ich funkcje w utworze.

Zasady oceniania
2 pkt –wskazanie czterech poprawnych odpowiedzi.
1 pkt – wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. P
2. P
3. F
4. P
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Zadanie 3. (0–1)
Z pòdónëch zdaniów a) – e) wybierzë te, chtërne są przédną mëslą akapitów 1 – 3.
Wpiszë do zestôwka lëterowé òznaczenia przë pòstãpnëch numrach akapitów:
numer akapitu
1
2
3

lëterowé òznaczenié zdaniégò

a) Wëjasnienié genezë pòstacë Smãtka z dokazu H. Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co
do Pùcka pò sécë jachôł.
b) Òbjasnienié przëczënë pòstãpnégò zajãcô sã przez aùtora tekstu pòwiescą
A. Majkòwsczégò.
c) Wërechòwanié dokazów Majkòwsczégò, jaczé bëłë mòdłã Żëcégò i przigòdów Remùsa.
d) Pòkôzanié cëskù ùtwórstwa H. Derdowsczégò na ùsôdztwò A. Majkòwsczégò.
e) Pòchwała snôżotë kaszëbsczi mòwë.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
3. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
II. Kształcenie językowe.
1. Świadome wykorzystanie języka regionalnego do wzmacniania poczucia tożsamości
[...].
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego Zdający:
1) rozpoznaje w tekstach kultury różne problemy związane z życiem społeczności
posługującej się językiem regionalnym kaszubskim (PR).
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, grup
zdań porządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens
oraz funkcję na tle całości.
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
numer akapitu
1
2
3

lëterowé òznaczenié zdaniégò
e)
b)
c)

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zadanie 4. (0–1)
Na spòdlim 3. akapitu tekstu Jerzégò Trédra a téż pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa
napiszë, czemù dokôz Aleksandra Majkòwsczégò mòżemë ùznac za kaszëbską epòpejã.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wymagania ogólne
II. Kształcenie językowe.
4. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie języka kaszubskiego
w różnych sytuacjach.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu, potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcje
na tle całości.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, [...], biograficzny.
IV. 2. Pisanie. Zdający:
2) tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Mëslô ò napisanim dokazu bëła w głowie A. Majkòwsczégò ju òd zôczątków jegò pisarsczégò
ùsôdztwa. Ùdokazniwają to pòstãpné jegò lëteracczé dzeła, w chtërnëch pòjôwiô sã wiedno
jaczis z mòtiwów, jaczé pózni wëchôdają wëcmanim w pòwiescë.
Pierwòszną deją pisarza bëło stwòrzëc wiôldżi dokôz ò Kaszëbach (co mù sã ùdało) i jich
strzodowiszczu (to téż je fejn w romanie pòkôzóné). Kaszëbsczi swiat je w ti pòwiescë
pòkôzóny we wôżnym dlô kaszëbsczi spòlëznë sztóce dzejowim, tj. òb czas zôbòrów
i biôtkòwaniô Kaszëbów z germanizacją. Òkróm tegò są tu téż bòkadno pòkôzóné (jak
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w zwiercadle) zwëczi, òbrzãdë i kùltura kaszëbskô. Wszëtkò to mòże bëc pòcwierdzenim
swiądë, że ùsôdzk Majkòwsczégò mòże bëc ùznóny za kaszëbską epòpejã.

Zadanie 5. (0–1)
Jerzi Tréder wspòminô w swòjim teksce dwa nôwôżniészé ùsôdzczi lëteraturë
kaszëbsczi: Żëcé i przigòdë Remùsa A. Majkòwsczégò i Ò panu Czôrlińsczim, co do
Pùcka pò sécë jachôł H. Derdowsczégò. Chtëren z wërechòwónëch niżi elementów
wëstãpiwô i w jednym i w drëdżim dokazu? Wëbierzë pasowną òdpòwiédz spòmidzë
pòdónëch.
A. Òpisóné są zwëczi sparłãczoné z òbchôdanim sobòtczi na Kaszëbach.
B. Bracyszk Léòn egzaminëje ze Swiãtëch Pismionów przédnégò herojã.
C. W teksce pòjôwiô sã òpisënk „Rzezë Gduńska” z 1308 rokù.
D. Przédny heroja je pòkôzóny w trakce rézowaniô pò Kaszëbach.

Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
4) rozpoznaje podstawowe motywy i toposy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi, wędrówki)
oraz ich funkcje w utworze.
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
D

Zadanie 6. (0–1)
Pòsługiwającë sã swòją znajemnotą dokazu Żëcé i przigòdë Remùsa napiszë, jak
rozmiejesz zdanié, że Majkòwsczi zrealizowôł w nim nôkôz szukaniô na Kaszëbach
za dzeckã, co miałobë wiarã i sëłã przeniesc królewiónkã.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Wymagania ogólne
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
II. Kształcenie językowe.
2. Kształcenie umiejętności posługiwania się leksykalnymi zasobami języka.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi ustnych i pisemnych.
I.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
2) rozumie tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich;
1) rozpoznaje w tekstach kultury różne problemy związane z życiem społeczności
posługującej się językiem regionalnym kaszubskim (PR).
II. 4. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
3) odczytuje sens tekstów artystycznych [...].
IV. 2. Pisanie. Zdający:
2) tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi.
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Aleksander Majkòwsczi pòchôdôł z biédny familie, szkòłë skùńcził dzãka dëtkóm dobrëch
lëdzy. Temù téż przédny heroja z jegò pòwiescë je żôrotnym człowiekã, co wszëtczé zarobioné
dëtczi gromadzy na szkòłë dlô pòstãpnëch biédôków z kaszëbsczégò lëdu. Tak Majkòwsczi
spłôcô dług wdzãcznotë, że swòje znanczi ùmôlniwô w Remùsu, chtëren całé żëcé biôtkùje
ò swiądã lëdu kaszëbsczégò i ò rodną mòwã. Heroja wãdrëje pò całëch Kaszëbach i zadôwô
dzôtkóm pëtania ò to, czë chcą przeniesc królewiónkã przez głãbòką wòdã i wëbawic zapadłi
zómk. Żdaje na dzeckò, chtërno, tak jak òn czedës, òdpòwié: Chcã. To dzeckò mùszi miec
mòc stolema, nie ùrzasnąc sã trzech ùkôzków, pòkònac wielné przeszkòdë na swòji drodze –
leno taczé bãdze w sztãdze dokònac dejowégò dobëcô. Taczim dzeckã w pòwiescë
Majkòwsczégò je prawie Remùs – żôrotny pasturk, w òbdzartëch ruchnach, ale z dëchã
ricerza.

Zadanie 7. (0–1)
Do pòdónëch niżi słów dopiszë pasowné synonimë i antonimë.
słowò
réżny
drãdżi

synonim

antonim
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Wymaganie ogólne
II. Kształcenie językowe.
1. Kształcenie umiejętności posługiwania sie leksykalnymi zasobami języka.

Wymaganie szczegółowe
II. 2. Odbiór przekazu językowego. Zdający:
2) odczytuje sens tekstu (np. znaczenia wyrazów [...]).

Zasady oceniania
1 pkt – dobranie dwóch synonimów i dwóch antonimów.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
słowò

synonim

antonim

réżny

pòstãpny

pòprzédny

drãdżi

cãżczi

letczi

Zadanie 8. (0–1)
Ùdokaznij, że Majkòwsczémù ùdało sã zrealizowac w Remùsu dejã „ò wikszim dokazu
z pòwôżniészą zamkłoscą, w jaczim òn bë mógł pòkazac dzeje i dzysdniową sytuacjã
Kaszëbów”?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Wymagania ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.
IV. 2. Pisanie. Zdający:
2) tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
W donëchczasowi lëteraturze kaszëbsczi pòwiesc A. Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa
je cëgã nôwikszim i nôwôżniészim epicczim ùsôdzkã ò wiôldżi artisticzny wôrtnoce. Nicht
z ùtwórców nie napisôł niczegò, cobë bëło dlô tegò romana zagrôżbą w przédniczenim
epicczémù zestôwkòwi kaszëbsczi lëteraturë. Nen dokôz je machtnym ùsôdzkã, w jaczim
przeplôtô sã wiele wątków i mòtiwów, je bòkadosc herojów ò baro jinaczącëch
sã òsobòwòscach, pòkôzóné są prawie wszëtczé nórcëczi Kaszëb. Wôżné je téż
to, że Kaszëbi są tu pòkôzóny w wôżnym dlô przińdnotë jich mòwë i bëcô czasu, tj. òb czas
zôbòrów, chtërne mògłë doprowadzëc do wënarodowieniô. Temù ti pòwiescë przëznôwóné je
prawò do nazéwaniô ji kaszëbską epòpeją.

Zadanie 9. (0–1)
Przédny bòhaterowie òbrzészkòwi lekturë bëlë kùszony abò nawiedzony bez cos złégò.
Na spòdlim swòji wiédzë dofùluj zestôwk.
Heroja

Titel dokazu

Aùtor dokazu

Kògùm abò czim
bëła pòkùsa

Pón Czôrlińsczi
Remùs

Wymagania ogólne
I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.
2. Pogłębianie znajomości literatury, języka, historii i kultury regionu.
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Poznawanie i poszerzanie zakresu znajomości literatury kaszubskiej.

Wymagania szczegółowe
Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego. Zdający:
3) rozumie kontekst kulturowy poznawanych utworów literackich.
III. 1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
3) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego;
6) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny.
I.

Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.
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Przykładowe rozwiązanie
Heroja
Pón Czôrlińsczi

Remùs

Titel dokazu

Aùtor dokazu

Òpisënk złi pòkùsë

Ò panu
Czôrlińsczim, co do
Pùcka pò sécë
jachôł

Hieronim
Derdowsczi

Pieczelny mùl
zaszëti w kapùzë

Żëcé i przigòdë
Remùsa

Aleksander
Majkòwsczi

Nico, chtërno
chłoscëło Remùsa
do pòwiészeniô sã

Zadanie 10. (0–2)
Òpiszë fónkcjã Smãtka w pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa i jegò rolã w pòemace
Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Wymagania ogólne
III. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury.
IV. Tworzenie wypowiedzi.
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku kaszubskim w różnych formach
wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe
III. 1.
4)
2)
IV. 2.
2)
5)

Analiza i interpretacja utworów literackich. Zdający:
rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz ich funkcje w utworze;
dostrzega estetyczne wartości utworu literackiego (PR).
Pisanie. Zdający:
tworzy tekst własny, stosując adekwatną do tematu formę wypowiedzi.
uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty […].

Zasady oceniania
2 pkt – określenie funkcji Smętka w obu utworach.
1 pkt – określenie funkcji Smętka w jednym utworze.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
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Przykładowe rozwiązanie
W teksce Jerzégò Trédra je wielerazowò wspòminónô pòstac Smãtka, chtëren pòjôwiôł
sã w rozmajitëch dokazach z kaszëbsczi lëteraturë. Pò prôwdze nen dëch z kaszëbsczi
demónologie je jednym z barżi zwëskiwónëch tematów kaszëbsczich lëteracczich ùsôdzków.
Nie pòminãlë gò téż w swòjich przédnëch dokazach Derdowsczi i Majkòwsczi, leno ù kòżdégò
z nich spełniwô òn përznã jinszą fónkcjã. Smãtk ù Derdowsczégò je pòkôzóny jakno diôbeł
wëchôdający z pòdzemiô i dulczący na to, żebë ùprzikrzëc żëcé lëdzóm, pòjôwiô sã rôz.
Përznã jinaczi je ze Smãtkã ù Majkòwsczégò, nen stwór je barżi skómplikòwóny: rôz namôwiô
do złégò, to znôwù zniechãcywô; rôz je Czernikã, jinszim razã czôrnym dëchã Arimanã, co mô
za cél znikwic Kaszëbë. Jegò pòstac przewijô sã przez kartë romana òd zôczątkù do kùńca,
je tuwò baro wôżnym mòtiwã, mòże nawetka rzec, że mómë do ùczinkù z wątkã Smãtka
w pòwiescë.
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Tematy wypracowań
Prezentowane w Informatorze przykładowe wypracowania są pracami uczniowskimi
pozyskanymi z próbnego zastosowania i ocenionymi przez egzaminatorów. W pracach
dokonano niezbędnych zmian w zakresie stylu, poprawności języka, ortografii i interpunkcji.
Tematy wypracowań będą poprzedzone szczegółowymi wytycznymi:
Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie.
• W pracy rozważ problem podany w temacie.
• W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich
wskazanych w temacie oraz innych wybranych utworów literackich z literatury kaszubskiej.
• W wypracowaniu przedstaw swoje zdanie i uzasadnij je.
• Twoja praca powinna liczyć co najmniej 350 wyrazów.

Temat 1 (0–35)
„Czim dali jidã, tim barżi pòznôwóm sebie”. Rozważë przesłanié tegò cytatu.
W ùzasadnienim òdwòłôj sã do interpretacji wiérztów Òd pòprzédców Roberta ŻmùdëTrzebiatowsczégò i Jidã do Ce Stanisława Bartelika. Twòja prôca mùszi miec bënômni
350 słów.
Robert Żmùda-Trzebiatowsczi
Òd pòprzédców
le czemù
to prawie
jô
móm jic szlachã
wëjachónym przez remùsową karã
nym chtërnym
pón czôrlińsczi do pùcka jachôł
chroniącë w sercu
skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë
a czej jegò kùńc mdze krótkò
móm napisac
ò mòji drodze kaszëbsczi
czë prowadnikã
ë drëchną z wanodżi
mdze dlô mie
gùczów macka redosc
czë w ny réze
pòtkóm
szëmóna z cyrenë
co niesc pòmòże
stolemów lirã
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za cãżką
...
môłczenié
...
môłczenié òznôczô zgòdã
Robert Żmùda-Trzebiatowsczi, Òdłómczi, Gdynia 1997, s. 10.

Stanisłôw Bartelik
Jidã do Ce
Jidã do Ce Zemio Rodnô
Bë pòznac Cã òd nowa
Bë pòznac cã w lëdzach
W cągłoscë pòkòleniów
Chtërne ùpôdczi ë ùcemiãdżi
Wiązałë nitkama dobëców
Bë ùwiązc Twój kléd procëm smiercóm codzénnym
Bë ùrôbiac nôdzejã
Procëmkò pùrtka òbmëslënkóm
I dërch òd nowa dobëwac nad niedôgą
Rozpëzgliwając głãbòk spëzgloné wątczi.
Stanisłôw Bartelik, Bestré szczescé, Banino 2013, s. 61.

Wymagania ogólne i szczegółowe
Wykaz wymagań ogólnych i szczegółowych, sprawdzanych w wypracowaniu, znajduje się
na s. 19.
Zasady oceniania
Opis zasad oceniania zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi (wypracowań) znajduje się
na s. 23–37.
Przykładowe ocenione rozwiązania
Przykład 1.
"Czim dali jidã, tim barżi pòznôwóm sebie" – te słowa narzészają do człowieka, chtëren
òd ùrodzeniô jaż do smiercë je w drodze. Te drodżi mògą miec rozmajité znaczenia. Mòże
to bëc baro długô i z rozmajitima nôkòlama droga żëcégò, czasã téż krótkô. Chto mòże
wiedzec, jakô droga żëcégò òsta mù namienionô? Kòżdi w cządze tegò wãdrowaniô stôwô
na warkòwi stegnie – i znôwù nie wié, jak kawel nim pòczerëje; chòcô w tim zôkrãżim sóm
człowiek mô wiele do rzeczeniô, bò mùszi skùńczëc pasowné do swòjégo fachù szkòłë –
równak co mdze, czedë nie dostôł w erbie zdolnosców do nôùczi? Apartnym szpùrã żëcowim
je namienienié do żëcégò we dwòje abò sómno; z wiôlgą rodzëzną, abò malinką; a mòże
człowiek mdze sóm jak pôlc na tim swiece? Szlachë lëdzczégò dérowaniô rzeszą sã téż
z rozmajitima môlama: miasto, wies, rodnô krôjna, cëzëna – chto na zôczątkù to wié? Jesz
jinszim turã prowadzą drodżi do pòznôwaniô lëdzy – jaczi òni mdą: dobri i żëczny, lëchi
i falszëwi? A jaczi mdze nen gwësny człowiek? Nicht tegò nie wié òd raza!
Tej prôwdzëwé są słowa przëwòłóné w zaczinającym prôcã rzeczenim, co pòcwierdzywa
téż pòlskô pòetka, gôdającë Tëli wiémë ò sobie, wiele jesmë òstelë sprawdzony. Tedë jidzemë
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rozmajitima drogama, stegnama i stedżenkama przez żëcé, chtërno czasã prowadzy nas
prosto, a czasã prosto procëmno. W ti dardze ùczimë sã nieùstôwno, robimë falszëwé czasã
kroczi i mùszimë sã nierôz copnąc, żebë zacząc òd nowa. Nie znajemë do kùńca sebie, a co
dopiérze jinszich. Dejô zawiartô w tim rzeczenim mòże bëc rozmiónô baro szerok i bë zafelało
tuwò czasu na ji rozwicé, tej dalszé rozwôżania pùdą ju wãższim turã, to je zrzeszenim
lëdzczégò żëcô z môlã w jaczim żëje, z jegò nôblëższim òkòlim, regionã, bò nen téż mô wiôldżi
cësk na to, kògùm człowiek sã pòmale stôwô i òstôwô.
Mòtiw drodżi wëzwëskelë pòecë w przëwòłónëch wiérztach. R. Żmùda-Trzebiatowsczi
prôwdac nie ùmôlnił jasnégò wskôzaniô w titelu, ale ùżiwóné w teksce òkreslenia
przëswiôdcziwają, że jidze ò jakąs rézã. Mómë tu tej taczé zwrotë i wërażenia: jic szlachã; pón
Czôrlińsczi jachôł; móm napisac ò mòji drodze kaszëbsczi; prowadnikã i drëchną z wanodżi;
czë w ny rézë pòtkóm. W dokazu S. Bartelëka jasné je ju òd samégò titela, że mdze to wiérzta
ò jaczis drodze (Jidã do Ce). Nie wiémë jesz dokądka ta darżëca prowadzy, ale
pò przeczëtanim pierszi réżczi tekstu i to sã wëwidniwô - Jidã do Ce Zemio Rodnô. Stądka
téż dejô, żebë w ti prôcë ògrańczëc sã leno do rozwôżaniów na temat drodżi pò rodnym gónie.
Prôwdã rzekłszë w pierszim dokazu téż je gôdka ò rézowanim pò rodny zemi, le jidze tu barżi
ò dilemat czë wëbierac taką prawie stegnã: czemù to prawie jô móm jic szlachã wëjachónym
przez remùsową karã. Òsoba liricznô analizëje wszëtczé za i procëm, tak jakbë chca sama
se ùgwësnic, że dobrze wëbiérô żëcowi szpùr. Zadôwô rozmajité pëtania, jaczich wiedno
je wiele na kòżdim zôczątkù i ... nie dostôwô na nie òdpòwiescë. Równak wié, że i tak pùdze
tą drogą - môłczenié òznôczô zgòdã.
Na rodny stegnie wanożnik mòże sã spòdzewac regionalnëch pòmiónòw. Nie jidze
òderwac dzejów, kùlturë, tradicjów sparłãczonëch z jaczims placã. Chto chce w nim żëc, mùszi
miec tegò swiądã. Tej w wiérzce Òd pòprzédców są narzeszenia do Remùsa, pana
Czôrlińsczégò, skôrbù kaszëbskò-słowińsczi mòwë, Gùczowégo Macka, stolemów - dzélëków
bòkadny kaszëbsczi kùlturë. Nalézemë téż taczé sparłãczenia ù Bartelëka, leno nie òstałë òne
tu nazwóné pò jimieniu, a barżi rozwôżania jidą pò òglowëch mòcowaniach człowieka
z jawernotą, pòkôzónëch przë ùżëcym snôżich metaforów (ùpôdczi ë ùcemiãdżi wiązóné
nitkama dobëców, kléd wiązc procëm smiercóm codzénnym, ùrôbiac nôdzejã, rozpëzgliwac
głãbòk spëzgloné wątczi) - wszëtkò równak dzeje sã na Rodny Zemi, ò czim infòrmùje
ju pierszô réżka tekstu.
Nimò wôżnëch pëtaniów i wątplëwòtów òsobów liricznëch z òbëdwùch wiérztów,
co namiszlają sã czë jic regionalną drogą, òdpòwiescë są pòzytiwné. I jedna, i drëgô
pòcwierdzywô swòjã gòtowòsc do żëcowégò wanożeniô szlachã starków. W pierszim dokazu
dostôwómë to pòcwierdzenié dopiérze na kùńcu wiérztë (môłczenie òznôczô zgòdã),
w drëdżim przëtrôfkù je ta deklaracjô ju na zôczątkù (jidã do Ce Rodnô Zemio).
Wôżné w tim wszëtczim je kòżdą razą ùmôlnienié człowieka w gwôsnym placu,
wëchòwiwanié w jaczis deji. Na pòdczorchniãcé wôrt je przëwòłac wôżné i mądré
scwierdzenia, co ùdokazniwają, że czim skòrëpka w młodoscë namiknie, tim na starosc bãdze
jã czëc. W romanie A. Majkòwsczego ò Remùsu je wëjimk ò tim, jak przédny heroja szukô
swòji żëcowi drodżi i co sztërk sã na ni pòtikô - i tej pôdają taczé mądré słowa: Jem dbë,
że żëcé lëdzczé jidze wkrąg. Skądka wińdzesz pòrenë dzecynną nóżką, tam sã wrócysz
na wieczór pòdpiarti czijã wãdrownym. To dowòdzy, że pòznôwómë sebie pò kąskù. Czim
dłëżi dérëje żëcé, tim wicy mómë ò nim wiédzë i wiémë kògùm i gdze chcemë bëc. Żëcé
lëdzczé prowadzy wedle wiele dwiérzi (ò tim téż je w Żëcym i przigòdach Remùsa), wôżné
żebësmë doszlë i òdemklë te namienioné nóm, bò jak prowadzy dali mësla pòwiescë:
nieszczescé mdze, czej òdemkniemë nié swòje... Zatrzasną je tej przed nama, a za tim,
co jesmë widzelë, bãdzemë tesknic do smiercë.
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1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt - wypowiedź odnosi się do obu
porównywanych utworów, piszący dokonał analizy i interpretacji obu utworów.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 16 pkt – ma miejsce analiza i interpretacja
porównywanych utworów, wystąpiła analiza zawartości każdego z nich, zostały
dostrzeżone środki artystyczne, ma miejsce porównanie obu tekstów oraz wskazanie
elementów łączących je i różniących.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 7 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – elementy
treściowe wypowiedzi w całości pracy są zorganizowane problemowo, podział
wypowiedzi poprawny zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza, zakończenie),
jak i w zakresie podziału na akapity; sposób podziału tekstu pomaga w zrozumieniu
założeń interpretacyjnych zdającego; spójność wypowiedzi – 3 pkt – wypowiedź jest
w całości spójna, wywód jest uporządkowany, każdy kolejny akapit wynika z
poprzedniego, treści realizowane w poszczególnych akapitach są ze sobą powiązane,
użyte w pracy elementy tworzą logiczną i uporządkowaną całość; styl – 1 pkt – w całości
stosowny, tj. adekwatny do odmiany pisanej języka oraz do sytuacji komunikacyjnej,
jednorodny.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 11 pkt: – 7 pkt
za zróżnicowaną składnię (różne konstrukcje zdaniowe), urozmaiconą leksykę (unikanie
powtórzeń, stosowanie synonimów, precyzyjny dobór słownictwa), 2 pkt za ortografię
(liczba błędów ortograficznych mieszcząca się w dwupunktowym kryterium); 2 pkt za
interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych mieszcząca się w dwupunktowym
kryterium).
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Przykład 2.
Mòtiw drodżi je baro czãsto wëzweskiwóny bez ùtwórców. Czej bòhater jidze jakąs drogą,
w znaczenim dosłownym i przenosnym, to òb czas ji trwaniô òdkriwô jakąs prôwda. Nôczãszczi
je to prôwda ò sobie samim, abò ò òtôczającym swiece. Nôbarżi znónyma przikładama
dokazów z mòtiwã drodżi w kaszëbsczi lëteraturze mdą: "Żëcé i przigòdë Remùsa"
A. Majkòwsczégò i "Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùka pò sécë jachôł" H. Derdowsczégò.
Bòhaterowie nych dokôzów jidą bez swiat i òdkriwają gò, ale téż pòznôwają sebie
w zetkniãcym z òtôczającym swiatã.
Taczi dbë je liriczny pòdmiot we wiérzce Roberta Żmùdë-Trzebiatowsczégò
"Òd pòprzédców". Zadôwô pëtanié " le czemù to prawie jô". Czemù prawie òn mô rëszëc
w drogã jak Remùs czë pón Czôrlińsczi. Nëch bòhaterów łączi to, że i jeden i drëdżi miôł
w sercu Kaszëbë i kaszëbską mòwã. Wiémë, że jich drodżi bëłë drãdżi, pòtikelë na ni rozmajité
przecywnoscë. Mòżë stądka pëtanië, czë w ti drodze, jaką mô rëszëc òsoba mówiącô, ùzdrzi
chòc përznã redoscë jak ù Gùczów Macka, abò, czë chtos pòmòżë, tak jak Szëmón Jezësowi
na krziżewi drodze. Te pitania pôdają, bò òsoba lirëcznô wié, że to nie mdze prostô droga,
pewno téż zastanôwiô sã, czë dô radã jã ùkùńczëc. Na zadóné pëtania nie pôdają jednak
żódnë òdpòwiedze, je leno môłczenié, chtërno liriczny pòdmiot bierze jakò zgòdã, ale prôwda
je takô, że abë miec òdpòwiedzë na zadóné pëtania, trzeba sã ny rézë pòdjąc. Jak jinaczi
dowiedzec sã, co nas spòtkô i jak na to zareagùjemë, czej òstóniemë w môlu?
Òsoba liricznô we wiérzce Stanisława Bartelika "Jidã do Ce" je gwësnô, że mùszi rëszëc
w drogã, żëbë na nowò pòznac swòjã rodną zemiã i lëdzy w ni mieszkającëch. Drãgò
je pòznawac cos i òdkriwac, czej je sã w jednym môlu. Nawetka to co znómë wëmôgô òd nas
czasã zmianë pòzdrzatkù, a jak gò zmienic, czej jesmë dërch w tim samym placu? Dopiérzë
czej przëzdrzimë sã czemùs z rozmajitëch strón, to mómë na to lepszi pòzdrzatk, òdkriwómë
prôwdã ò czims. W ny wiérzce liriczny pòdmiot chce ”dobëwac nad niedôgą
rozpëzgliwając głãbòk spëzgloné wątczi". Skòrno chce to zrobic, pòznôwając na nowò rodną
zemiã, to tim samym lepi pòznô téż sebie, bò òdkriwając swòje kòrzenie dowié sã téż nowëch
rzeczi ò sobie samym. Le żebë to zrobic muszi rëszëc z môla.
Je prôwda w tim, że czim dali jidã, tim barżi pòznôwóm sebie. To òb czas drodżi
zdobiwómë żëcowé doswiadczenié. Stojąc w môlu nigdë nie mdzemë mielë fùl pòzdrzatkù
na swiat i na nas samich. Skądka mómë wiedzec, że pòstąpimë tak, abò jinaczi w jaczi
sytuacje, czej sã w ni nie nalézemë? Pòdmiot liriczny wiérztë "Òd pòprzédców" nie je gwës,
co mòże gò spòtkac, ani téż czë dô sobie radã, ale nie dowié sã tégò, póczi nie rëszi w drogã.
Za to òsoba lirëcznô we wiérzce Stanisława Bartelika je gwës, że bez rézë ni ma co gadac ò
tim, żebë cos pòznac, nawetka sebie.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź odnosi się do obu
porównywanych utworów, piszący analizuje treści w nich zawarte.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 14 pkt – zdający wykorzystał odczytane
z utworów sensy, dokonał powierzchownej analizy i interpretacji porównywanych tekstów,
próbuje porównywać oba teksty oraz wskazywać elementy łączące je i różniące.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 7 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – elementy
treściowe wypowiedzi są zorganizowane w przeważającej części problemowo, podział
wypowiedzi poprawny, zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza, zakończenie),
jak i w zakresie podziału na akapity; sposób podziału tekstu pomaga w zrozumieniu
założeń interpretacyjnych zdającego; spójność wypowiedzi – 3 pkt – wypowiedź jest
w całości spójna, wywód jest uporządkowany, każdy kolejny akapit wynika z
poprzedniego, treści realizowane w poszczególnych akapitach są ze sobą powiązane,
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użyte w pracy elementy tworzą logiczną i uporządkowaną całość; styl – 1 pkt – w całości
stosowny, tj. adekwatny do odmiany pisanej języka oraz do sytuacji komunikacyjnej,
jednorodny.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 8 pkt: – 5 pkt za
zadowalający zakres środków językowych, stosowną składnię i leksykę; 1 pkt za
ortografię (do 10 błędów ortograficznych); 2 pkt za interpunkcję (liczba błędów
interpunkcyjnych mieszcząca się w dwupunktowym kryterium).
Przykład 3.
„Czim dali jidã, tim barżi pὸznôwajã se”; tén cytat pὸstôróm sã òbjasnic w niżi pòdónëch
argùmentach. Przëbaczac sã bãdã do dwóch wiérztów „Òd pòprzédców” Roberta ZmùdëTrzebiatowsczégò i „Jidã do Ce” napisóny przéz Stanisława Bartelëka.
Człowiék pὸznôwô se, czedë mierzi sã z przészkòdama. Tak jak pón Czôrlińsczi, chtëren
jachôł do Pùcka, mómë chronic w sercu skôrb kaszëbsczi mὸwë. Mómë wiedno ùczëc
sã i poznôwac nowi rzeczë sparłãczoné z kaszëbizną. Naszim òbrzészkã je rozkòscérzanié
kaszëbiznë pὸ całim swiece. Nawet jak bãdą nas kôrac i przeslôdowac za to, że jesmë
Kaszëbama, nie możemë sã lãkac. Remὺsa téż nie rôz wësmiéwelë, ale ὸn béł wierny temù,
co kὸchôł – swὸji Małi Tatczëznie. Szedł ze swὸją karą i w nen spὸsób pὸznôwôł se. Dzãka
swòji mòcny wòlë, òdkrëł w se wiele céch charakteru, przezwëcãżiwôł swojé lãczi.
Liryczny pòdmiot w wiérzce „Òd pòprzédców” pitô sã, czë ktos pὸmὸże jemὺ w nieseniu
stolemów lirë, chtërnô je baro cãżką dlô niegὸ. Pitô, czë ktos bãdze jemù tak pὸmòcny, jak
Szëmón z Cyrenë dlô Jezësa òb czas Jegὸ Krziżewi Drodżi.
W pὸznaniu se przenôlégô òdnalézc swòje wôrtnotë, bὸ wôrtnotë są jak kὸmpas
w codniowim żëcu. Bez nich nie pòstawimë sobie célów, do jaczich bãdzemë cygnąc.
Stanisłôw Bartelëk w wiérzce pὸd titlã „Jidã do Ce” mówi: „Jidã do Ce, Jidã do Ce Zemio
Rodnô”. Pragnie ὸn wrócëc do rodzennëch stron, abe pὸznac kaszëbizna ὸd nowa. Chce
òbaczëc mòcną łączbã midzëpὸkὸleniową, jak kaszëbizna bëła, je i bãdze przekazywónô
òd starka na swὸjegò sëna i tak pòsobno. Je to piãkny wzór do szlachòwaniu. Na Kaszëbach
kòżdi mòże rechòwac na pὸmòc ὸd swòjich blësczich. ὺpôdczi i ùcemiãdżi jesz barżi bratałë
lëdzy. Razã jesmë w sztãdze wszëtkò pὸkὸnac i wińc z tegὸ jesz mòcniészi.
Lëdze z òkòlégò mają wiôldżi cësk na to, jak sã zachòwùjemë. Kòżdi dzéń niese cos
nowégὸ, nie wiedno jesmë w sztãdze sómné pòradzëc so z problemama, dlôte tak wôżnô
je rãka blësczich. Òni wiedno z nama są.
Żebë sebie pὸznac, nὸt zadac pëtanié: Bez czegὸ bëłobë mie cãżkò żëc ? Prôwdzëwi
Kaszëba, ὸdpὸwié, że bez Kaszëb – to je naji Rodny Zemi.
Òb czas robòtë w pὸlu fejn je spiéwac kaszëbsczi spiéwczi, niosą ὸne wiele redoscë.
Pὸ prôwdze pòwiém, że mòją ὺlubioną je Tu je naszô zemia.
Dlô kòżdegò Kaszëbë baro ważnô je wiara. Òsoblëwą tczą òbdarowùją Matkã Bòską
Swiónowską, chtërna je Królową Kaszëb. Snôżô Matka daje Kaszëbóm wiele brëkòwnëch
łasków i dopὸmôgô w codniowim żëcu. Òna téż dodôwô nama ὸdwôdżi w pὸkὸnëwanim
wszelejaczich trudnosców i pὸznôwaniu se.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt - zdający odwołuje się do obu
załączonych wierszy, próbuje analizować treści w nich zawarte, w pracy pośrednio dąży
do omówienia elementów łączących i różniących oba utwory.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 8 pkt – powierzchowna analiza i interpretacja
porównywanych tekstów, zdający próbuje analizować treści w nich zawarte, pośrednio
dąży do omówienia elementów łączących i różniących oba utwory.
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3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 5 pkt; struktura wypowiedzi – 2 pkt – elementy
treściowe wypowiedzi zorganizowane w pracy częściowo problemowo, częściowo
wyłącznie pod względem formalnym, usterki w podziale tekstu w zakresie podziału
na akapity; spójność wypowiedzi – 2 pkt – w wypowiedzi występuje 5 zaburzeń spójności;
styl – 1 pkt – stosowny, tj. adekwatny do odmiany pisanej języka oraz do sytuacji
komunikacyjnej.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 7 pkt: – 6 pkt
za zadowalający zakres środków językowych; 0 pkt za ortografię (powyżej 18 błędów
ortograficznych); 1 pkt za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych mieszcząca się
w jednopunktowym kryterium).

Temat 2 (0–35)
Lëteracczé òbrazë miłotë i ôrtë jich ùsôdzaniégò w wiérztach. Zinterpretuj òba
zagadnienia. W ùzasadnienim òdwòłôj sã do dokazów Dwie drodżi – jeden szpùr Jana
Walkùsza i Za to, że jes ze mną Éwë Warmòwsczi. Twòja prôca mùszi miec bënômni
350 słów.
Jón Walkùsz
Dwie drodżi – jeden szpùr
Jidã wcąg do ce
chòc wiedno jes dalek
biegóm przez smiotë
twòjim sladã
ale wiater na złosc
zawiôł twòje stopë
nierôz miniemë sã w drodze
i małô biôłô rãka
je za krótkô
żebëm sygnął jã z daleka
swiat nóm stanął przék
żëcé pòmiészało czerënczi dróg
chtërne sã nigdze nie zeńdą
(chòc swiat je òkrãgłi)
Òstôł blós wspòmink
i twardi szpùr
ùdeptóny przez mëslë
co wiedno bãdą razã.
Jón Walkùsz, Jantarowy pacierz. Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991, s. 64.

Éwa Warmòwskô
Za to, że jes ze mną
Jak niebò gwiôzdów nie chce mie ùżëczëc
Cemno.
Të jes ze mną.
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Na twòjim remieniu sã wespiéróm
Òbòlałô.
Të jes ze mną.
Twój chléb je mòjim chlebã
Të jes ze mną.
W dzéń pòwszédny i òd swiãta
Të jes ze mną
I bãdzesz na wiedno
Celesnosc je krëchô i łómecznô
Miłota je wiecznô.
Ewa Warmowska, Dzéń za dniã, Bącka Huta 2008, s. 52.

Wymagania ogólne i szczegółowe
Wykaz wymagań ogólnych i szczegółowych, sprawdzanych w wypracowaniu, znajduje się
na s. 19.
Zasady oceniania
Opis zasad oceniania zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi (wypracowań) znajduje się
na s. 23–37.
Przykładowe ocenione rozwiązania
Przykład 1.
Mòtiw miłotë je jednym z czãszczi wëzweskiwónëch w lëteraturze. Czãsto to miłota
je przédnym tematã dokazów. Mòżemë sã w nich zetknąc z rozmajitima ôrtama miłotë. Mòże
to bëc miłota romanticznô, miłota rodzëców, miłota braterskô czë miłota do tatczëznë. Ten
sóm ôrt miłotë mòże bëc rozmajice przedstawiony w rozmajitëch ùsôdzkach. Miłota gwës je
mòtiwã wiérztów Jana Walkùsza i Éwë Warmòwsczi. W dwùch wiérztach mómë dwa
pòzdrzatczi na miłotã, leno na kuńc (w òstatnëch réżkach) czëtómë, że miłota je wiecznô:
„Miłota je wiecznô” i „Mëslë co wiedno bãdą razã”.
W dwùch wiérztach gôdającé òsobë czerëją sã prosto do mùlka, ale nie pòzéwają
ùkòchóny czë ùkòchónégò na jeden ôrt. We wiérzce Walkùsza wëpòwiôdô sã chłop, chtëren
ni mòże sygnąc „môłi, biôłi rãczi” – le nie je wiedzec czëji. Mëslë na temat miłotë we wiérzce
Éwë Warmòwsczi wëpòwiôdô białka (co je widzec w znankòwnikù „òbòlałô”), chtërna ò tim,
kògò kòchô, rzecze „Të”: „Na twòjim remieniu sã wespiéróm”, „Twój chléb je mòjim chlebã”
i sóm titel: „Za to, że jes ze mną”.
Tim, co jesz jinaczi òba ôrtë przedstôwianiô miłotë je sytuacjô liricznô. We wiérzce „Dwie
drodżi – jeden szpùr” òsoba liricznô je òddzelonô òd tegò, kògò kòchô. Co wiãcy, sparłãczenié
ùkòchónëch mòżë bëc niemòżlëwé, bò pòdmiot liriczny gôdô: „Jidã wcąg do ce, chòc wiedno
jes dalek". Òn jidze szlachã mùlka, ale wiedno cos stôwô jima na przék, a to „wiater na złosc
zawiôł twòje stopë” (snôżô personifikacjô wiatru i pòkôzanié jegò nôwartów jak ù lëdzy) abò
jesz piãkniészô matafòra na òkreslenié nimòżnoscë wińscô z trudny sytuacje: „żëcé
pòmiészało czerënczi dróg, chtërne sã nigdze nie zeńdą". Pòeta przedstawił tuwò òbrôz miłotë
tëch, chtërny ni mògą bëc razã. Nick nie wskazywô na to, że je to miłota nieszczeslëwô, abò
nieòdwzajemnionô, ne przecywnoscë są niezależné òd mùlków i na tëli wiôldżé, że ni mògą
òni nic z nima zrobic.
Jinaczi je we wiérzce Éwë Warmòwsczi. Tuwò dwie kòchającé òsobë są kòl sebie. Òsoba
liricznô jaż sztërë razë pòdczorchiwô to przë ùżëcym pòwtórzeniô (chtërno, czejbë wiérzta
bëła sztrofkòwô, bë mògło bëc zakùńczenim kòżdi z nich i pòdczorchiwac wôżnotã bëcô kòle
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se), gôdającë „Të jes ze mną”. Ale to bëcé razã nie je blós fizyczné, pòdmiot liriczny gôdô ò tim
w przenosni, że „Celesnosc je krëchô i łómecznô”, nôwôżniészé je wspiarcé, doznanié miłotë
i bezpiekù. Są ze sobą „W dzéń pòwszédny i òd swiãta”, nie je wôżné to, co dzeje sã wkół,
wôżné, że są razã, bò razã mògą przeńc wszëtkò, co jich spòtikô. Mòżna pòwiedzec,
że je to miłota spełnionô i takô, chtërna pòmôgô przeńc przez żëcé nimò trudnosców.
Tak rozmajité przedstôwczi miłotë parłãczi jedno: „Miłota je wiecznô”. Taczi ôrt miłotë
i dowiérnotë mòże bëc miłotą człowieka do Bòga. Kòl Walkùsza, gdze wiérzta je ze zbiérkù
pt. „Jantarowi pôcerz”, òsoba liricznô szukô Bòga w mòdlëtwie: „Òstôł blós wspòmink i twardi
szpùr ùdeptóny przez mëslë co wiedno bãdą razã”. Człowiek i Bóg ni mògą bëc razã dosłowno,
ale mòdlëtwa parłãczi jich na wiedno. Nôwôżniészé je sparłãczenié na ti dëchòwi niwiznie.
Taczi spòsób rozmieniô pòcwierdzywô téż pòdmiot z wiérztë Éwë Warmòwsczi słowama
„Celesnosc je krëchô i łómecznô, miłota je wiecznô” i matafòra chleba w wëznanim: „Twój
chléb je mòjim chlebã”.
W wëżi przëwòłónëch wiérztach mómë dwa ôrtë miłotë do Bòga. W pierszim przëpôdkù
je to miłota w wichlanim, w szukanim, w drodze, jak w titelu Dwie drodżi – jeden szpùr. Drëdżi
przëpôdk mòżemë nazwac miłotą całowny dowiérnotë, czej człowiek kòchô Bòga
niezalnôleżno òd leżnosców – to czëcé wiôldżi Bòsczi òpieczi. W jednym i w drëdżim
przëpôdkù mòwa je ò tim, że ta łączba z Bògã je na wiedno.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź odnosi się do obu
porównywanych utworów, piszący dokonał analizy i interpretacji obu utworów.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 16 pkt – w pracy występuje analiza
i interpretacja porównywanych utworów, zostały dostrzeżone środki artystyczne
i określono ich rolę, występuje porównanie obu tekstów oraz wskazanie elementów
łączących je i różniących.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 7 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – elementy
treściowe wypowiedzi w całości pracy są zorganizowane problemowo, podział
wypowiedzi poprawny zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza, zakończenie),
jak i w zakresie podziału na akapity; sposób podziału tekstu pomaga w zrozumieniu
założeń interpretacyjnych zdającego; spójność wypowiedzi – 3 pkt – wypowiedź jest
w całości spójna, wywód jest uporządkowany, każdy kolejny akapit wynika
z poprzedniego, treści realizowane w poszczególnych akapitach są ze sobą powiązane,
użyte w pracy elementy tworzą logiczną i uporządkowaną całość; styl – 1 pkt – w całości
stosowny, tj. adekwatny do odmiany pisanej języka oraz do sytuacji komunikacyjnej,
jednorodny.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 11 pkt: – 7 pkt
za zróżnicowaną składnię, urozmaiconą leksykę (unikanie powtórzeń, stosowanie
synonimów, precyzyjny dobór słownictwa), 2 pkt za ortografię (praca bez błędów
ortograficznych); 2 pkt za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych mieszcząca się
w dwupunktowym kryterium).
Przykład 2.
Obrazë miłotë w wiérztach mògą bëc rozmajité. Czasã je to miłota zakazónô, czasã
wëmarzonô. Dlô niechtërnëch miłota je szczestlëwô, a dlô jinëch kòmùdnô. Mòże téż bëc
idealnô, pôłnô pòswiãceniów abò nieprawdzëwô. Òbrazów miłotë je pò prôwdze wiele.
Ùsôdzcë, chtërny piszą o miłosce, czãsto òdwòłiwają sã do swòjich doswiôdczeniów. Òni
ùkazywają jã tak, jak tã miłosc widzą. Mògą téż pisac o tim, co widzelë ù kògòs, abò
co przeczëtelë w ksążkach. W jich wiérztach są ùkôzóny zakòchóny w sobie lëdze, chtërny
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cos robią abo meslą. W wiérztach ò miłosce ùsôdzca abò sã wëpòwiôdô jakno òn sóm, abò
pisze ò tim, co chto mësli.
W wiérzce „Dwie drodżi – jeden szpùr” Jana Walkùsza przëzérómë sã jak pòdmiot liriczny
jidze do kògùs, szukô kògòs. Pòdmiot wcyg gòni swòjã miłosc, ale ni mògą òni sã razã zgrac.
Mijają sã w drodze, a „małô biôłô rãka je za krótkô”, żebë pò niã sygnąc. Jidze rzec,
że òn ò ti miłoce marzi. Titel wiérztë òznôczô, że króm dwóch òsóbnëch żëców, jaczé òni
mają, są sparłãczoné niewidzalną nitką. Tëch dwòje parłãczi wseczëcé miłotë. Pòdmiot całi
czas szëkô i je òn smùtny, bò to dëruje baro długò. Òn jakbë czëje, że swiat robi mù na złosc,
robi wszëtkò, abë ti miłoce dało sã ùcec, co òn wëznaje w słowach: „swiat nóm stanął przék,
żëcé pòmiészało czerënczi dróg”. Òstôwô mù leno wspòmink i szpùr udeptóny przez mësle.
To je jegò nôdzeja.
Ùsôdzcą wiérztë Za to, że jes ze mną je Éwa Warmòwskô. Òna pisze
ò szczestlëwi i prôwdzëwi miłoce, chterną ji ùkòchóny je wcyg z nią sparłãczony. Czedë
je cemno, òn je przë ni. Òna wspiérô sã na jegò remieniu, òni są razã w kòżdi dzéń, w swiãto
i w pòwszédny dzéń. Òn je kòl ni, nawetka czedë je lëchò i czedë są w żëcu jaczé zmôrtwienia.
Ùsôdzczëni pisze: „Twój chléb je mòjim chlebã” i że celesnosc je krëchô... Jak pòwtórczi
w lëtanii brzmi sztërë razë rzekłô fraza „Të jes ze mną”. Żecé lëdzy je krótczé i nicht nie wié,
czedë bãdze jegò kùńc. Za to miłota je wiecznô, bò òna je nawetka pò smiercë. Òna nigdë nie
ùmiérô.
Miłota w wiérztach je ùkôzónô na rozmajiti ôrt. W wiérzce Walkùsza je òna wcyg szëkónô,
a pòdmiot liriczny mô nôdzejã, że jã w kùńcu dosygnie. Je òn prawie dlôte szczestlëwi.
Òn czeje, że w kùńcu „wiedno bãdą razã”. Ù Warmòwsczi sprawa sã mô czësto jinaczi, jiny
je òbrôz miłotë. Pòdmiot je redosny, bò mô òn miłotã wiedno przë se i w se. Ta miłota
je prôwdzëwô i wiecznô.
W poezji òbrôz miłotë je baro zjinaczony, nie je jednoznaczny. Te dwie wiérztë ùkôzywają
nama, że miłota mòże miec jine ôrtë ùsôdzaniégò w wiérztach i bëc dlô kòżdégò czim jinym.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź odnosi się do obu
porównywanych utworów, piszący analizuje treści w nich zawarte.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 13 pkt – powierzchowna argumentacja, w pracy
nie wykorzystano funkcjonalnie kontekstu, zdający wykorzystuje odczytane z utworów
sensy, analizuje zawartość treściową obu wierszy, nie odnosi się jednak
do wykorzystanych w utworach środków artystycznych, porównuje oba teksty oraz
wskazuje elementy łączące je i różniące.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 7 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – elementy
treściowe wypowiedzi są zorganizowane w przeważającej części problemowo, podział
wypowiedzi poprawny, zarówno w skali ogólnej, jak i w zakresie podziału na akapity;
spójność wypowiedzi – 3 pkt – wypowiedź jest raczej spójna, wywód uporządkowany; styl
– 1 pkt – stosowny, jednorodny.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 8 pkt: – 5 pkt
za stosowną składnię i leksykę - odpowiednie do realizacji tematu; 1 pkt za ortografię (do
10 błędów ortograficznych); 2 pkt za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych
mieszcząca się w dwupunktowym kryterium).
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Przykład 3.
Miłota do drëdżégò człowieka – mùlka – to je baro pòpùlarny temat w pòezji. W wiérztach
(i téż w pòwiescach i dramatach) je ùkazanô szczeslëwô i nieszczeslëwô miłota.
Ju w anticznëch czasach ùtwórcë piselë zmësłowé liriczi i anakreònticzi, dze miłota bëła
uceszna. Z òdrodzeniô pòchòdzy „Romeò i Julia” – nôbarżi znónô miłotnô historiô. Téż
kaszëbszczé ùtwórcë piszą ò miłoce do mùlka (chòc temat ten nie je tak pòpùlarny jak miłota
do tatczëznë). Mòże tuwò pòdac przemiôr Kristinë Mùzë-Kaczmark, chterna wëdała pòeticczi
tomik „Mamòta”, czë Antóna Peplińsczégò, chterny pisôł prosté miłotné historie. Téż
w dokazach „Dwie drodżi – jeden szpùr” Jana Walkùsza i „Za to, że jes ze mną” Éwë
Warmòwsczi je ùkazany nen ôrt miłotë.
W wiérzce Jana Walkùsza miłota je ùkazanô jakno zmaga z dôlëzną. Liriczny pòdmiot
je dalek òd ukòchóny białczi. Bë do ni dóńc, mùszi przemògnąc zôwadë: smiotë, wiater;
nawetka rãka mùlka (mùlczi) je za krótkô, żebë jã sygnąc. Sladë stopów nikną, dżiną, ni ma
jedny, pòspólny drodżi dlô néch dwóch personów, bò swiat jima „stanął przék / żëcé
pòmiészało czerënczi dróg / chtërne sã nigdze nie zeńdą”. Zmaga z dôlëzną je wic skôzónô
na pòrażkã, stracënk. Dôlëzna nie je fizycznô (doch „swiat je òkrãgłi” i nie je drãgò pòdchadac
blëżi), le metafizycznô, dësznô. Liricznô òsoba ósta sama, pòspólna drogô je ju leno
wspòminkã – òstał sã leno szpùr. Òbraz miłotë w dokaze Jana Walkùsza je wic nieszczeslëwi
– to miłota, chterna sã skùńcziła, chòc déruje w pamiãcë i sercu.
Jinszi òbraz miłotë je w wirzce Éwë Warmòwsczi: tuwò miłota déruje, je aktualnô,
terôczasnô. „Të jes ze mną” – gôdô liricznô òsoba. Droga mùlków je tu pòspólnô, nie apartnô
(„Twój chléb je mòjim chleba”) – i mdze pòspólnô wiedno, bò „miłota je wiecznô”, na dobré
i złé (nawetka czej sã je „òbòlałim”), „w dzéń pòwszédny i òd swiãta”. Miłota mô metafizyczny,
dëszny wëmiar: je wspòmògą („Na twòjim remieniu sã wespiéróm”), je òpacznotą, procëmnotą
celesnoscë („Celesnosc je krëchô i łómecznô / Miłota je wiecznô”).
Ne dwa òbrazë miłotë mają pòspólny mianownik: tëkają sã człowieka – mùlka. Równak
obiektã miłotë w wiérztach są téż: tatczëzna (miłota do kaszëbsczi zemi), Bóg, lëdze (np. dlô
Remùsa). Miłota je ùczëcã, le je téż wôrtoscą – jak òptimizm, òdpòwiedzalnosc, wiara
i nôdzeja. To gwës ùlubioné zajãcé, hobbi, kòniczk. Colemało parłãczi sã jã z cerpieniém,
bò ni mô miłotë bez cerpieniô. Le jak pòkazëwô literatura, miłota je bokadnô: „Czej sã kògòs
kòchô, to nen drëdżi chtos nigdë nie zdżinie” („Miedzwiôdk Pùfôtk”).
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź dotyczy
problematyki wskazanej w poleceniu, jest wypowiedzią argumentacyjną, zdający
odwołuje się do obu załączonych tekstów.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 7 pkt – dwa utwory wykorzystane częściowo
funkcjonalnie, zadowalająca argumentacja, brak głębszej analizy i interpretacji obu
utworów.
3. Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 2 pkt, w pracy podjęto próbę
organizacji elementów treściowych wypracowania w sposób problemowy; spójność
wypowiedzi – 2 pkt – nieliczne zaburzenia spójności na poziomie całej wypowiedzi; styl –
1 pkt – stosowny.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 5 pkt – zadowalający
zakres środków językowych; ortografia – 0 pkt – liczne błędy ortograficzne; interpunkcja –
2 pkt – liczba błędów mieszcząca się w dwupunktowym kryterium.
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Temat 3 (0–35)
Jaczé znaczenié dlô tożsamòscë człowieka mô môłô tatczëzna? Rozważë zagadnienié
òdwòłiwającë sã do załączonégò tekstu i wëbrónégò dokazu kaszëbsczi lëteraturë.
Twòja prôca mùszi miec bënômni 350 słów.
Cezari Òbracht-Prondzyńsczi
Kaszëbskô tożsamòsc i złączoné z nią dilematë
Kaszëbskô tożsamòsc, jak kòżdé zjawiszcze spòłeczné, je baro skómplikòwónô. Mòżemë
jã próbòwac òpisac przë pòmòcë czile twierdzeniów, przë czim kòżdé z nich òstało w slédnëch
latach pòddóné w wątplëwòsc.
Jedno twierdzenié mówi, że... „Kaszëbi są kaszëbsczi”. Znaczi to, że pòdstawą jich
tożsamòscë je kaszëbskô kùltura, a òsoblëwie jãzëk. W slédnym czasu jednak corôz czãszczi
badérowie stwierdzywają, że znaczenié jãzëka w wëznôczanim, kònstituòwanim kaszëbsczi
tożsamòscë tracy na znaczenim, a wikszégò znaczeniô nabiérają taczé elementë, jak:
kaszëbsczé pòchòdzenié, pòwiązania rodzynné, ùrodzenié na Kaszëbach itd. Òd stronë
grëpòwégò widzeniô wôżné są téż taczé elementë, jak: doswiôdczenié historiczné i wspólnota
dzejów, rodnô zemia, tj. tatczëzna, wspólné òbëczaje, spôdkòwizna intelektualnô i artisticznô,
wspólné institucje itp.
Tej dzysdnia chtos mòże bëc Kaszëbą, chòc pò kaszëbskù nie gôdô. A nawetk wicy mòże chtos bëc Kaszëbą z wëbòru (ze swòji wòlë), chòc ni mô niżódnëch kòrzeni
kaszëbsczich. A z drëdżi stronë wcale nierzôdczé są przëpôdczi, że òsobë znającé jãzëk
i mającé kaszëbsczé kòrzenie nijak sã do nich nie przëznôwają. Tej sprawa tegò, „co znaczi
bëc Kaszëbą” je òdemkłô i wcyg diskùtowónô [...].
Jinszé twierdzenié głosy, że tożsamòsc kaszëbskô i pòlskô nie są wzôjemno sprzéczné.
Brunon Synôk na pòdstawie badaniów empiricznëch stwierdzył: Mòcnô identifikacjô
kaszëbskô nie przeszkôdzô w jednoznacznym òkresliwanim i pòdkresliwanim pòlsczi
przënôleżnoscë. Kaszëbskòsc i pòlskòsc są tożsamòscama, chtërne zachòdzą na rozmajitëch
niwiznach identifikacyjnëch (regionalny i nôrodny), ale w òbrëmim tëch samëch wôrtnotów,
ùniwersalnëch wôrtnotów kùlturowëch. (...) Tożsamòsc kaszëbskô i tożsamòsc pòlskô nie
są tożsamòscama substitutiwnyma, dlôte ùmòcniwanié jedny mòże sã òdbëwac bez
òsłôbianiô i wëzbëwaniô sã drëdżi [...].
Ni ma jednak wątplëwòscë, że przewôżającô wikszosc Kaszëbów, identifikùjącë
sã z włôsną grëpą, przëznôwô sã zarazã do nôrodowòscë pòlsczi.
Z wëżi przëdstawionyma ùwôgama łączi sã twierdzenié – kaszëbskô tożsamòsc ùlégô
zmianóm. Mòże bëc przëjimniãtô w spôdkòwiznie, bezrefleksyjnie przëjimónô pòdczas
wëchòwaniô w rodzëznie i nôblëższim òtoczenim. Ale mòże bëc téż czims „òdzwëskónym”–
w przëpôdkù òsób, chtërne pòchòdzą z taczich kaszëbsczich rodzëznów, gdze fakt
kaszëbsczich kòrzeni sã przed nima ùkriwało, abò téż nie dôwało sã na to niżódnégò
bôczeniégò. Kùreszce mòże bëc téż efektã swiadomégò wëbòru, rezultatã włôsny prôcë
pòznôwczi i aktiwnoscë kùlturalny. Badérowie stwierdzywają, że zgódno z tendencjama
globalnyma, mómë do ùczinkù ze stopniowim przechòdzenim òd biérnégò, bezrefleksyjnégò
trwaniô przë włôsny tatczëznie (òjczëznie), domôcy kùlturze i wôrtnotach, do corôz
aktiwniészégò szukaniô i pògłãbiwaniô tożsamòscë indiwidualny i grëpòwi, tzn. do tegò,
co sã zwie „nową etnicznoscą”.
Cezari Òbracht-Prondzyńsczi, Kaszëbskô tożsamòsc i złączoné z nią dilematë, w: tenże, Kaszëbi dzys. Kùltura –
jãzëk – tożsamòsc, skaszëbił E. Gòłąbk, Gduńsk 2007, s.13–15.
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Wymagania ogólne i szczegółowe
Wykaz wymagań ogólnych i szczegółowych, sprawdzanych w wypracowaniu, znajduje się
na s. 19.
Zasady oceniania
Opis zasad oceniania zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi (wypracowań) znajduje się
na s. 23–37.
Przykład 1.
Zajimającë sã cëskã môłi tatczëznë na tożsamòsc człowieka nót je pòwiedzec na zôczątkù
czim ta tożsamòsc je. W nôprostszich słowach tożsamòsc to zbiérk tegò, co bãdze òkresliwało
to, kògùm jesmë, kim sã czëjemë. Kòżdi człowiek z czasã wërôbiô so swòje gwôsné
nastawienié do se samégò, ale téż do jinszich lëdzy, co mô przede wszëtczim pòspòdlé
w tradicji i kùlturze, w jaczich żëje. Tak pòwstôwô swiąda na temat parłãczów z karnã, w jaczim
sã żëje, pòczëcé przënôleżnotë do niegò, a téż sztôłtëje sã pòzdrzatk na jegò (a tim samim
swòjã) apartnosc.
Ò kaszëbsczi juwernoce wiele cekawëch rzeczi pisze aùtor przëwòłónégò tekstu.
Z dzejników mającëch wiôldżi cësk na sztôłtowanié sã tożsamòscë wëmieniwô taczé jak:
pòchòdzenié, kùltura, jãzëk, rodzëzna, ale równoczasno pòdczorchiwô, że ni ma jasno
òkreslony lëstë tegò, co decydëje ò bëcym abò nié Kaszëbą. Z tegò wëchôdô dalszô mësla,
że tożsamòsc mòże bëc sprawą wëbòru (co sztërk doch czëjemë, że chtos kwalifikùje sebie
jakno „Kaszëbã z wëbòru”, bò na przëmiôr: ùrodzył sã na pôłnim Pòlsczi, ale razã z rodzëną
òd lat mieszkô na Kaszëbach i przëjimô kùlturã môla, w chtërnym żëje). Żebë równak człowiek
mógł sã zdecydowac na identifikacjã z jaką bądz kùlturą, mùszi w ni bëc cos taczégò, co bãdze
miało w se mòc przëcyganiô, mùszi to bëc atrakcyjné i wôrtné, mùszi bëc przede wszëtczim
aùtenticzné.
Czë môłô tatczëna mòże miec cësk na naszã tożsamòsc? Na gwës jo. To, dze żëjemë,
skądka pòchôdómë, co nóm sã widzy, z czim sã ùtożsamiwómë i czëjemë sparłãczony
mô wiôldżi cësk na to, kògùm sã czëjemë.
Dobrim przikładã na to, jak môłô tatczëzna mòżë bëc wôżnô dlô tożsamòscë je przédny
heroja „Żëcégò i przigòdów Remùsa” A. Majkòwsczégò. Mòże rzec, że to, co dzeje sã w jegò
żëcym prosto wëchôdô z tegò, co je ùmôlnioné w jego òkòlim. Môłégò Remùsa wëchòwiwô
w kaszëbsczim dëchu jizdebnô Marcjanna, chtërna starô sã mù przekazac wszëtczé
nôwôżniészé żëcowé wôrtnotë, zgódno z tradicjama erbòwónyma òd starkow. Nié miészi cësk
na pòstawë môłégò pasturka mô Michôł, mòckò òsadzony w kùlturze i tradicji Kaszëb, chtëren
wiedno przëwòłiwô stôré spòsobë na pòpiarcé swòjich wëchòwawczich gôdków. Nôwikszi
równak cësk na môłégò bòhatera mô wasta Józef. Jegò wiôldżé ùmiłowanié spraw
kaszëbsczich, stara ò samòstójnotã, chãc dobëcégò nad prësczim wrogã je wińdzëną
dôwnëch mitów i legendów kaszëbsczich, ale téż wiôldżégò zainteresowaniô gwôsną historią.
Jinszi bòhaterowie romana Majkòwsczégò téż mają swój ùdzél w sztôłtowanim juwernotë
môłégò Remùsa tak, że w dorosłim żëcym nicht i nick nie je gò w sztãdze z ti kaszëbsczi drodżi
sprowadzëc, bò czë chtos, chto nie czëje sã Kaszëbą bë przeżiwôł rozterczi sparłãczoné
z mëszlenim ò tim, czë je gòdny òcalëc kaszëbską mòwã? A to, że Remùs jinszi mòwë nie
znôł i swòjã rodną gôdkã tak baro achtnął, wëchôdô prosto z tegò, że ùrodzył sã i wzrôstôł
na Kaszëbach, westrzód Kaszëbów i w kaszëbsczi kùlturze.
Remùs je przikładã tegò, jak mòckò całé żëcé mòże bëc sparłãczoné z môłą tatczëzną,
a co za tim jidze – jak wiôldżi cësk mòże òna miec na sztôłtowanié tożsamòscë. Remùs i jegò
żëcé je przëmiôrã pòswiãceniô żëcégò dlô wiôldżi sprawë w miono przënôleżnotë
do wespòlëznë Kaszëbów.
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Jem dbë, że zdrzącë na òpisóné wëżi przëmiarë mòże rzec, że môłô tatczëzna je jedną
z tëch spraw, chtërne mają nôwikszé znaczenié w sztôłtowanim tożsamòscë. Pòchôdanié
naszich bòhaterów lëteraczcich, jich sparłãczenié z môłą tatczëzną mô bezpòstrzédny cësk
na to, kògùm sã czëją, jaczich wëbòrów dokònywają, jaczima wôrtnotama sã czerëją. Chòc –
jak zaùwôżô Cezari Òbracht-Prondzyńsczi – pòchòdzenié ni mùszi bëc nôwôżniészą składową
naszi juwernotë, to przikłôd Remùsa czë pana Czôrlińsczégò je pòcwierdzenim stanowiszcza,
że môłô tatczëzna mô równak wiôldżi cësk na tożsamòsc.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź argumentacyjna
w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu; zdający odwołuje się
do załączonego tekstu i do wybranego tekstu z literatury kaszubskiej.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 16 pkt – tekst główny i wybrany utwór z literatury
kaszubskiej wykorzystane w pełni funkcjonalnie; argumenty zilustrowane trafnymi
przykładami z lektury, uporządkowane; wypowiedź świadczy o erudycji zdającego.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 7 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – podział
wypowiedzi w skali ogólnej poprawny (jest wstęp, część zasadnicza i zakończenie),
dodatkowo zastosowano także podział na akapity, w których czynnikiem organizującym
jest problem, a nie dany tekst; spójność wypowiedzi – 3 pkt – treści realizowane
w poszczególnych akapitach są ze sobą powiązane, użyte w pracy elementy tworzą
logiczną i uporządkowaną całość, tę spójność widać zarówno w obrębie zdań, jak też
pomiędzy zdaniami i akapitami; styl – 1 pkt – zdający konsekwentnie posługuje się
jednym, wybranym stylem, nie wykorzystuje innych stylów, właściwych np. mówionej
odmianie języka.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 11 pkt: – 7 pkt
za zróżnicowaną składnię (różne konstrukcje zdaniowe), urozmaiconą leksykę (unikanie
powtórzeń, stosowanie synonimów, precyzyjny dobór słownictwa), 2 pkt za ortografię
(praca bez błędów ortograficznych); 2 pkt za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych
mieszcząca się w dwupunktowym kryterium).
Przykład 2.
Môłô tatczëzna mô baro wôżné znaczenié dlô tożsamòscë człowieka. Je òna baro czãsto
dofùlowanim jinszi, wiãkszi tatczëznë. W przëpôdkù Pòmòrza môłô tatczëzna to Kaszëbë,
a tã wiãkszô to Pòlska. Żëjemë w òbù, chtërne dofùlowùją naji tożsamòsc. Niżódna z nich nie
je gòrszô.
W tekscie, chterën je tuwò przëtoczoné, Cezarégò Òbracht-Prondzyńszczégò mómë
do czënieniô z rozważeniem co to znaczi bëc Kaszëbą i czë bëcé téż Pòlachem wpłëwô
na naszã kaszëbskosc. Pòkazëje òn jak zmieniwô sã pòdejsce do definicji bëca Kaszëbą.
Czedës bëła to persona, chtërna gôdała pò kszëbskù. Terô nie je to kònieczné wëmóg.
Je to baro czãsto òsoba chtërna pò prostu czëje sã Kaszëbą, bò stądka pòchòdzy. W tim
artiklu czëtómë téż, że Kaszëba przôznôwô, że je także Pòlôkã. Nie je to jednakże jiwer.
Sztôłtuje to w pełni tożsamòc człowieka, a przede wszëtczim tożsamòc młodëch lëdzy.
Szëkają òni przecież swòji historii i kùlturë a to im pòkazuje, że mają baro bògatą etniczną
tożsamòc.
Dobrim przëmiôrem cëskù tatczëznë na tożsamòsc je pòstac Remùsa z dokazu „Żëcé
i przigòdë Remùsa” aùtorstwa Aleksandra Majkowsczegò. Sóm aùtor béł wôżną personą
w kaszëbsczi spòlëznie. To w jegò dodomie rodzëłë sã wôżné dlô Kaszëb deje, tu spòtikelë
sã pòsobnicë dzejaniô na kaszëbsczi niwiznie, tu zapôdałë wôżné dlô całego regionu decyzje.
Ùsôdzca przede wszëtczim chcôł dzejac dlô Kaszëb, dlô swòji rodny zemi; całi swój czas
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i mòcë czerowôł w ta stronã. Czejbë nié Majkòwsczi, chto wié jak bë dzejałë przińdny
pòkòlenia, czë sprawa kaszëbskô dożda bë sã tak wielnych brzadów. Mòże na gwës rzec,
że Majkòwsczi béł swójnym wizrem dlô kaszëbsczi rësznotë. Tak jak ùsôdzca, tak i przédny
bòhater pòwiescë téż je baro sparłãczony ze swòją môłą tatczëzną i mòże mni w jegò
nastawienim je òdnieseniów do wiôldżi òjczëznë, ale na gwës czëje òn sã zrzeszony
z òbëdwùma z nich.
Òwy Remùs je to persona, chtërną pòznajemë òd tegò jak je ju dozdrzeniałi i ùmierô.
Dopierze pòtem dowiadujemë sã, że òd maleńkòscë mô skażôną gôdkã, ale starô sã dzejac
na rzecz Kaszëb. Miôł òn misjã przeniesienia królewiónczi ë wëbawic zapadłi zómk. Starôł
sã szëkac lëdzy, chtërny mù w tim mają pòmóc. Chòdzëł pò swiece abë bùdzëc swòjëch
bracynów Kaszëbów. Sóm òstôł òbùdzony, czëdë bëł młodi, przez jednégò pòwstańca. Bił
òn sã za Pòlskã, co ùkazuje dwukùlturowosc pòmòrsczégò lëdu. Remùs baro przejął sã swòją
rolą i robił wszëtkò abë Kaszebskô pòwstała. Bił sã z Miemcama, sprzedôwôł kaszëbsczi
ksążczi, pëtôł lëdzy, czë je chtos chãtny do przeniesienia krôlewiónczi. Je to persona, chtërna
miała baro rozwinãtą swòjã tożsamòsc i starała sã bùdzyc jã ù jinszëch.
Pò pówëszëch przëmiórach widac, że Kaszëbi są dwukùlturowé, ale parłãczą òbie kùlturë.
Chòc starają sã przede wszëtczim ò kaszëbską kùlturã i historiã, ale dzãka temù w jaczimś
stãpniu dbają téż ò jinsze kùlturë. Kaszëbi są Kaszebama, ale téż Pòlôchama. Parłãcząc òbie
te tożsamòsce ùzyskują jednã wiôlgą.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź argumentacyjna
w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu; zdający odwołuje się
do załączonego tekstu i do wybranego tekstu z literatury kaszubskiej.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 14 pkt – tekst główny i wybrany utwór z literatury
kaszubskiej wykorzystane w pełni funkcjonalnie; zadowalająca argumentacja.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 5 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – podział
wypowiedzi poprawny (wstęp, część zasadnicza i zakończenie), zastosowano także
podział na akapity, w których czynnikiem organizującym jest problem, a nie dany tekst
literacki; spójność wypowiedzi – 1 pkt – w wypowiedzi występują zaburzenia w spójności
(w logice, uporządkowaniu) na poziomie poszczególnych akapitów; styl – 1 pkt – zdający
konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, nie miesza stylów.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 4 pkt: – 3 pkt
za zadowalający zakres środków językowych, 0 pkt za ortografię (praca z licznymi
błędami ortograficznymi); 1 pkt za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych
mieszcząca się w jednopunktowym kryterium).
Przykład 3.
Zacznã òd blëższégò wëtłomaczeniô, co to je pò prôwdze ta tożsamòsc człowieka i môłô
òjczëzna. Tożsamòsc człowieka – mòże to bëc pòczëcé òdrãbnotë òd jinëch lëdzy ùdostóny
przez: pòchòdzenié, zainteresowania, wiek itd. Równak môłô òjczëzna to môl, gdze żëjemë
na codzéń, z chtërnym jesmë sparłãczony abò region, z chtërnégò pòchôdómë.
Na spòdlim zrëchtowónégò tekstu przez Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò jidze
sã doznac, że niekònieczno lëdze ùtożsamiwają sã ze swòją môłą tatczëzną, np. chtos
mieszkô na Kaszëbach, ale nie przëznôwô sã do tegò, że je Kaszëbą. Jiny przikłôd: chtos nie
je Kaszëbą, a kòchô kaszëbską kùlturã, jãzëk, jidze rzec, że czëje sã Kaszëbą. Wëchôdô
na to, że wiele zanôlégô òd naju samëch, to më decydujemë ò tim pò prôwdze z czim
parłãczëmë nają tożsamòsc. To je nót miec w sercu. Kòżdi mòże na jiny ôrt rozmiec swòjã
môłą tatczëznã. Dlô jednëch je òna barżi òbòjãtnô, a dlô drëdżich je wôżnô.
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Ò znaczenim òjczëznë i miłoce do ni prawi Adóm Mickewicz w swòjim dokazu pt. „Pón
Tadéùsz”, gdze ùkôzeje tesknotã do kraju z dzectwa, w chtërnym sã wëchòwôł i chtëren
mùszôł òstawic. Dokôz pòkazywô, że człowiek ceni so wiele rzeczi dopiérze tedë, czedë
je stracy, ò czim je gôdka ju na samim wstãpie w Inwokacji. Òjczëzna je tak wôżnô,
że ji znaczenié smiało mòże równac ze zdrowim, a to wiedno bëło w żëcym nôwôżniészé.
Epòpeja ta je chãcą ùkòjeniégò ti tesknotë z równoczasnym ùkôzanim rodakóm piãknégò
òbrazu òjczëznë Mickewicza. Ùsôdzca wëpisëje jesz dżinącé zwëczi pòlsczi szlachtë, ùcztë,
jachtowania i sąsedzczi pòtkania, chtërnych ni mòże bëc swiôdkã. Wszëtkò to òpiarté
je na prôwdzëwëch historicznëch wëdarzeniach. Pòlsczi jakno kraju ni ma, tedë na kartach
Eùropë, dlôte òbrôz tatczëznë ùkôzóny w „Panu Tadeùszu” to môl, chtëren przëbôcziwô
człowiekòwi ò jegò pòchòdzenim i kòrzeniach, a dwór w Soplicowie je zdrzódłã pòlsczi tradicji.
W tim wszëtczim je jeden wôżny warënk, taczi człowiek mùszi bëc òd môłegò chòwóny
w patrioticznëch wôrtnotach, jinaczi nie mdze swòji tatczëznë cenił, kòchôł i nią żił.
Na spòdlim tich rozwôżaniów jidze sã doznac, że nié dlô kòżdégò môłô òjczëzna
je równoznacznô z jegò tożsamòscą. Czãsto tożsamòsc człowieka parłãczi sã z jegò môlã
pòchòdzeniô, le tak pò prôwdze zanôlégô òd niegò samégò, a jak je nierôz widzec, nie kòżdi
przëznôwô sã do swòji môłi tatczëznë.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypracowanie częściowo
dotyczy problemu wskazanego w poleceniu; zdający odwołuje się do załączonego tekstu
i do innego tekstu, który nie należy do literatury kaszubskiej.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 5 pkt – jeden tekst wykorzystany funkcjonalnie,
powierzchowna argumentacja, brak funkcjonalnego wykorzystania kontekstu, brak
odwołania do tekstu z literatury kaszubskiej.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 5 pkt; w pracy podjęto próbę organizacji elementów
treściowych wypowiedzi problemowo; struktura wypowiedzi 2 pkt – podział wypowiedzi
poprawny zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza i zakończenie), jak
i w zakresie podziału na akapity, w których czynnikiem organizującym jest problem;
spójność wypowiedzi – 2 pkt – w wypowiedzi występuje kilka zaburzeń w spójności
na poziomie poszczególnych akapitów lub wewnątrz nich; styl – 1 pkt – styl stosowny.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 9 pkt: 5 pkt
za zadowalający zakres środków językowych, 2 pkt za ortografię (praca mieszcząca się
w kryterium dwupunktowym ze względu na liczbę błędów ortograficznych); 2 pkt
za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych mieszcząca się w dwupunktowym
kryterium).

Temat 4 (0–35)
Jaczi cësk na sztôłtowanié pòstawów człowieka mô jegò nôblëższé òtoczenié? Rozważë
zagadnienié, òdwòłiwającë sã do załączonégò tekstu i wëbrónégò dokazu z kaszëbsczi
lëteraturë. Twòja prôca mùszi miec bënômni 350 słów.
Cezari Òbracht-Prądzyńsczi
Kaszëbskò-pòmòrskô rësznota
Jeżlë przëjimómë, że pòczątków kaszëbskò-pòmòrsczi rësznotë mòżemë szëkac
w dzejanim Mrądżi, to wnetka bãdze mòżno swiãtowac ji dwastalecé. Pò przesëniãcym
zôczątkù do chwilë pierszégò wëstąpieniô Cenôwë (1843) mòże gadac ò przez 170 latach
waraniô i rozwiju regionalizmù na Kaszëbach. Zmieniwałë sã epòczi, pòliticzné, prawné
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i ekònomiczné warënczi, kaszëbsczi dzejarze mùszelë żëc i dzejac w rozmajitëch
państwach i pòliticznëch systemach. Nawetka równak w nôbarżi drãdżich mòmentach
kùlturowô i spòlëznowô aktiwnota nie òstała przerwónô. Swiôdczi to ò stolemnëch
adaptacjowëch mòżlëwòtach i ùmiejãtnoscach transfòrmacje.
Na rësznota wcyg sã rozwijała. Zaczinelë jã pòjedinczny lëdze – bëlny, chtërny wërôstelë
nad zwëczajnotã, spòsobny i wëbitny. Mòcą swòji indiwidualnoscë pchnãlë òni kaszëbską
sprawã na nową stegnã. Dërch bëlë to równak le pòjedinczny lëdze. Z czasã wësztôłcëło
sã òkrãżé domôcy inteligencje – młodokaszëbi – jaczi delë sã na to, żebë zarizykòwac swòjima
biografiama i w całoscë zaangażowelë sã w bùdowã kaszëbsczi rësznotë, chòc w warënkach
zôbòru òznôczało to czãsto wiele żëcowëch problemów. Dzél z nich pò prôwdze cziledzesąt
lat pózni za swòje żëcowé i juwernotowé wëbòrë, a téż za swòjã pòstawã zapłacył nôwëższi
priz, dżinącë z rãków òkùpantów.
Pò II swiatowi wòjnie w baro drãdżich warënkach – nimò wszëtczich apartnotów
w zdrzenim na swiat, dejowëch, biograficznëch i mentalnoscowëch – kaszëbsczi dzejarze
z rozmajitëch pòkòleniów bëlë w sztãdze w żëcznym sztóce ùsadzëc swòjã òrganizacjã, pózni
jã òchronic, ùchòwac i rozwinąc. Na taczi ôrt kaszëbsczi regionalizm wszedł na nową drogã,
dzys przëjimającë fòrmùłã nadzwëkòwò rozbùdowóny spòlëznowi rësznotë, parłãczący wielné
òrganizacje, institucje, òkrãża i spòlëznowé krãdżi. Rësznota ta pòdjimô i zjiscywô wiele
dzejaniów – kùlturowëch, animacjowëch, òbëwatelsczich, edukacjowëch itd. Kòżdi pòsobny
rok pòkazywô bëlné ùtwórczé ùmiejãtnoscë, ale téż ùwôżanié dlô tradicje.
Cezari Òbracht-Prondzyńsczi, Kaszëbskò-pòmòrskô rësznota. Lëdze – institucje – deje,
tł. D. Majkòwsczi, Gduńsk 2016, s. 327.

Wymagania ogólne i szczegółowe
Wykaz wymagań ogólnych i szczegółowych, sprawdzanych w wypracowaniu, znajduje się
na s. 19.
Zasady oceniania
Opis zasad oceniania zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi (wypracowań) znajduje się
na s. 23–37.
Przykład 1.
Gôdô sã, że z jaczim przëstôwôsz, taczim sã stôwôsz. Rozmajité òbserwacje mògą
doprowadzëc do scwierdzeniô, że je w tim kąsk prôwdë. A nawetka nié kąsk. Wiele gôdô sã
ò tim, że chtos je w dobrim abò złim òtoczenim. To òznôczô, że nôblëższi krąg mô na nas
wiôldżi cësk.
Taczi wniosk mòżna wëcygnąc téż z przëwòłónégò tekstu Cezarégò ÒbrachtProndzyńsczégò. Aùtor pòkazëje na przikładze spòlëznowi kaszëbskò-pòmòrsczi rësznotë,
że chòc biwałë czasë cãżczé (zôbòrë, òkùpacjô) dlô kaszëbsczi kùlturë, to w miarã jak rozwija
sã na rësznota (pchónô nôprzód indiwidualnoscama) pòdtrzimanié tożsamòscë Kaszëbów
bëło mòżlëwé. Wëbitné indiwidualnoscë wiedno pòcygałë za sobą jinszich do dzejaniô, a czim
blëżi nas takô jednostka je, tim mòcniészi cësk mô na najã pòstawã.
Je téż wiedzec, że naje òtoczenié nié wiedno mô na nas dobri wpłiw. Czãsto biwô tak,
że pòd napòrã òtoczeniô pòdjimómë lëché decyzje. Przikładã taczégò wëbiérkù mòżë bëc
decyzjô Remùsa ò tim, że nie przeniese Królewiónczi na drëdżi brzég. Na kartach pòwiescë
òd ti robòtë òdcygają gò ùkôzczi: Trud, Strach i Niewôrto. Mòżna pòwiedzec, że pòd tima
strôszkama Majkòwsczi schòwôł to, co nama na codzéń przeszkôdzô w pòdjãcym dzejaniô.
Biwô, że sami sobie ne strôszczi twòrzimë, a czasã przëchôdają òne òd jinszich. Bò jak Remùs
– prosti pasturk ze skażoną gôdką – miôł scwierdzëc, że nie bãdze drãgò dokònac negò czënu
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bez wspiarcô? Czë chtos mógł Remùsa dwignąc na dëchù i nadac sens dzejaniu? Brak
wspiarcô téż mô cësk na to, jaczé decyzje pòdjimómë.
Żlë dobrze sã przëzdrzimë żëcémù i przigòdóm Remùsa, tej mùszimë wëcygnąc swiądë,
że nôblëższé òtoczenié je mòtórã wiele dzejaniów. Czejbë môłi Remùs nie pòtkôł na swòji
drodze Wastë Józefa, pewno wiele z jegò kroków bë szło czësto w jinszą stronã. Wôżną rolã
w sztôłtowanim pòstawów heroje òdgriwają téż jinszé pòstacë z kartów pòwiescë: Michôł
przekazywô lëdową mądrosc, Marcjanna ùczi żëcégò zgódnégò z prawidłama nôtërë, Marta
dôwô wskôzë, jak żëc w zgòdze z jinszima, nawetka Żid dokłôdô swòje do sztôłtowaniô heroje.
Pò prôwdze na spòdlim tegò bòhatera pòkazywô sã wiôldżé znaczenié i prôwdzëwòsc
rzeczónczi „z jaczim przëstôwôsz, taczim sã stôwôsz”.
Remùs nie je leno òdtwórcą dejów zaszczépionëch mù przez jinszich. Òn rozmieje
na mądroscach wzãtëch òd jinëch bùdowac swòjã gwôsną pòstawã. Òn bë na gwës mógł bëc
dlô niejednégò mieszkańca Kaszëb mòdłã, jak je nót dzejac, mëslec i robic, żebë môłô
tatczëzna dërcha i sã rozwija.
Tak tej widzymë, że przédny cësk na najã pòstawã mô naje wëchòwanié.
To, co wëniesemë z naszi domôcëznë, baro czãsto òstôwô z nama na wiedno. Tim czerëjemë
sã w codniowëch wëbòrach, stądka bierzą sã wôrtnotë, jaczé sztôłtëją najã pòstawã. Baro
wôżné je to, co przekôzelë starszi. To, co wënôszómë z dodomù, je wiôlgą czãscą, jeżlë nié
pòdstawą, tożsamòscë, bez nëch wôrtnotów żëcé bëłobë nic niewôrté. Òtoczenié, w jaczim
wzrôstómë, wiedno mô wiôldżi cësk na sztôłtowanié pòstawów.
Pòdczorchiwającë, nôleżi scwierdzëc, że to w jaczim òtoczenim jesmë bãdze wiedno miało
cësk na nas samëch. Nie jesmë w sztãdze wëzbëc sã na przëmiôr tegò, w czim wërôstómë
òd dzecka. W jaczims stopniu wiedno bãdze to z nama, chòc mòże nié wiedno tak mòcno jak
w żëcym Remùsa. Nié wiedno nen cësk bãdze mòże pòzytiwny, ale wiedno chto i co nas
òtôczô mdze sã òdcyskało na naszich wëbòrach i pòstawie.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypowiedź argumentacyjna
w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu; zdający odwołuje się
do załączonego tekstu i do innego tekstu z literatury kaszubskiej.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 16 pkt – tekst główny i utwór z literatury
kaszubskiej wykorzystane w pełni funkcjonalnie; zdający wykazał się znajomością treści
tekstu, a także poprawnie odczytał sens załączonego tekstu oraz wybranego tekstu
z literatury kaszubskiej; argumentacja rzeczowa, poparta trafnymi przykładami,
stanowiąca analizę problemu; rozważania zdającego zostały też poparte poprawnie
dobranym kontekstem.
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 7 pkt; struktura wypowiedzi – 3 pkt – podział
wypowiedzi poprawny zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza i zakończenie),
jak i w zakresie podziału na akapity, sposób podziału tekstu pomaga w zrozumieniu tez
zdającego; spójność wypowiedzi – 3 pkt – wypowiedź jest w całości spójna, treści
realizowane w poszczególnych akapitach są ze sobą powiązane i tworzą logiczną
i uporządkowaną całość; styl – 1 pkt – zdający konsekwentnie posługuje się jednym,
wybranym stylem, nie wykorzystuje innych stylów.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 11 pkt: – 7 pkt
za zróżnicowaną składnię (różne konstrukcje zdaniowe), urozmaiconą leksykę (unikanie
powtórzeń, stosowanie synonimów, precyzyjny dobór słownictwa), 2 pkt za ortografię
(praca z nielicznymi błędami ortograficznymi); 2 pkt za interpunkcję (liczba błędów
interpunkcyjnych mieszcząca się w dwupunktowym kryterium).

118
Informator o egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego jako języka regionalnego od roku
szkolnego 2022/2023

Przykład 2.
Naji żëcé je ùsztôłtowané przez nasze nôblëższë òtoczenie. To stądka czerpiemë wiedzã
ò swiece czedë jesmë dzecamã, ùczimë sã òd jinszich co je dobré a co złi. Òni sztôtëją naji
żëce a pòtemù pòkazëje to nama stegnã do dalszégò dzejania na przëmiór w kaszëbiznie czë
òglowò w żëcym.
W teksce „Kaszëbskò – pòmòrskô rësznota” Cezarégò Òbracht – Prondzyszczégò
czëtómë, że na naji sztółtowanie pòstaw kaszëbszczich mają cësk lëdze z naszégò òtoczenia.
Mòże tuwò nie wiedno chòdzy ò to, że mùszimë kògòs znac, ale ò to, że je to naji nôblëższé
òtoczenie personów, chtërne biją sã ò kaszëbskòsc. Gdëbë nie cësk Cenôwë mògło bë nie
bëc Młodokszëbów. Czejbë jich nie bëło, téż bë nie bëło jinszich chtërny dzejali w pówòjnowi
rzeczëwistoscë. W kùńcu më bë ni mielë naszich dzysdniowëch dzejarzy. A tak pò prôwdze
mòże i Kaszëbów òglowò. Pòkazuje to nama jaczi wiôldżi cësk mają na nas jinszé personë.
Sztôłtowani pòstawów nie mùszi so òdbiwac leno przez dzejanié dlô kaszëbiznë. Mòże
to so zjiscywac przez prosté żëcy w spòlëznie, co je dobrze pòkôzóné w dramace Bernarda
Zëchtë pòd titlã „Hankã sã żeni”. Autor dramatu wëchòwiwôł sã w dodomie z mòckò rozwitą
patrioticzną pòstawą i wiôldżim ùmiłowaniém òjczësti kaszëbsczi kùlturë. Chòc żił w czasach
prusczich, mëmka dbała ò to, żebë dzecë znałë rodną mòwã, dzeje i kùlturã. Sama ùczëła
je jazëka òjców, wëchòwiwa w patrioticznym duchu, a tatk pòwiôdôł pòwiôstczi. Tak zrodzëło
sã zamiłowanié môłégò Bernata do wszëtczégò co kaszëbsczé i nie ùdało so w nim tego
znikwic ani Prësôkóm, ani Niemcóm òb czas II wòjnë.
Te wôrtnotë òżiwają pózni w dokôzach Sëchtë. Przez nie sztôłtuje sã wierzenia jinszich.
W dramace "Hanka sã żeni" mómë dokładny òpisënk całegò szeregù zwëków przedslëbnëch
i slëbnëch. Je tu pòkôzóné jak pòstawe lëdzy bëłe sztółtowané przez lata, dekadë. Jak starszi
naùczony zapewne òd swojich starszich, ùczą swòje dzecë. Të zwëczi sztôłtują kùltura
kaszëbską. Mòżna téż miec prawie że pewnosc, że młodé małżeństwò, czedë mdze wëdôwac
swòje dzecë téż jim pòwiedzą te zwëczi. Je to sztôłtowanié pòstaw, chtërne je baro czãsti
w wszëtczich kùlturach i chëczach. Mòjim zdanim je równak nôważniészé. A dzãka temù
dramatowi czëtelnik téż mòże pòznac różné cekawé rzeczë z òkòli slëbù ë nie leno. Mòże
òbaczëc jak czëdes wëglądałe np. zrãkòwinë. To baro sztôłtuje wiedzã, ò tim co bëło czëdes.
Sztôłtuje téż òdrãbnosc zwëków kaszëbszczich òd jinszich.
Pòweższi przëkładë pòkazëją jaczi wiôldżi cësk mają na nas naszi nôblëższi. Sztôłtują naji
kùltura rodzënną, naji pòdejscé do m.jin. kaszëbiznë, ale pòkazują nama wiele cëkawëch
rzeczi ze swiata.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – zdający odwołuje się
w wypracowaniu do załączonego tekstu i wybranego tekstu literackiego z literatury
kaszubskiej, praca jest wypowiedzią argumentacyjną i dotyczy problemu wskazanego
w poleceniu.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 13 pkt – załączony tekst główny i inny utwór
z literatury kaszubskiej wykorzystane funkcjonalnie; argumentacja powierzchowna,
pobieżna (oparta na uogólnieniach, niewynikająca często z istoty rzeczy lub niepopierana
przykładami).
3. Kompozycja wypowiedzi: ogólnie 5 pkt; struktura wypowiedzi – 2 pkt – usterki
w zakresie podziału na akapity; spójność wypowiedzi – 2 pkt – w wypowiedzi występuje
kilka zaburzeń w spójności na poziomie poszczególnych akapitów i wewnątrz nich; styl –
1 pkt – zdający konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem.
4. Język wypowiedzi: zakres i poprawność środków językowych – 3 pkt: – 3 pkt
za zakres i poprawność środków językowych (zadowalający zakres środków językowych,
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ale też liczne błędy językowe); 0 pkt za ortografię (praca z licznymi błędami
ortograficznymi w skali uniemożliwiającej przyznanie jakiegokolwiek punktu); 0 pkt
za interpunkcję (liczba błędów interpunkcyjnych przekraczająca kryteria punktowane).
Przykład 3.
Na to, jaczi człowiek je, mô òsoblëwie cësk to, z jaczima lëdzama sã pòtikô ë gdze żëje,
jak mësli, jak żëje ë jak pòstãpiwô. To wszëtkò bùdëje tegò człowieka. Mëszlã, że to nôblëższé
òtoczenié ë lëdze mają wiôldżi cësk na sztôłtowanié sã jegò pòstawów.
Tekst Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò gôdô ò kaszëbskò-pòmòrsczi rësznoce,
chtërna mô wierã 200 lat, òd Mrągòwiusza, chtëren badérowôł Kaszëbë. Më Kaszëbi, chòc
jinaczëłë sã epòczi, pòliticzné, prawné i ekònomiczné warënczi, to më dali jesmë Kaszëbama.
Kaszëbskô chëcz, na Kaszëbsczi Zemi, gdze kòl tegò żëlë naju drësze Kaszëbi, dało nama
pòczëcé swòji przënależnoscë.
Wzérającë dali w tekst, dowiedzec sã jidze ò młodokaszëbach i jich kaszëbsczi mądroscë.
To pò prôwdze bëlë mądri lëdze, wësztôłcony, òni bùdowalë dëcha ë dejã kaszëbsczi
rësznotë. To bëlë bùdzycele grifa. Òni bez swòje wiérztë, tekstë ë dzejanié chcelë zachòwac
naju zwëczi, jãzëk ë kùlturã. Czejbë nié robòta sparłãczonëch z nima lëdzy i ta miłota do zemi
starków, to bë nie wzãlë sã za to, co sztôłtowało jich pòstawë. A më wszëtcë jesmë rôd,
że mòżemë gadac i żëc w pòczëcym, że jesmë Kaszëbama.
Jan Karnowsczi – młodokaszëba w swòji wiérzce Jô bëm leno chcôł mô prosbã, cobësmë
mielë starã ò tã kaszëbską mòwã, cobë nie zdżinãła. Pòczëcé łączbë z tą zemią je ù liricznégò
pòdmiotu wiôldżé, a że jegò pòstawa w òdniesenim do môłi òjczëznë je takô a nié jinszô
to dlôte, że wiedno trzimôł sã wôrtnotów erbòwónëch òd starków baro mòckò.
Mëszlã, że mòje rozwôżania są dobrim przikładã tegò, że to co je kòl naju – zemia, lëdze
mô cësk na sztôłt naju pòstawë. Mùszimë barnic wôrtoscë erbòwóné òd starków, a wôżno
je prawie ta miłota do zemi i jãzëka. Nie mdã skriwôł, a nawetka jem baro bùszny, że móm
dlôte baro wiôldżé ùwôżanié.
Wypowiedź zawiera mniej niż 350 wyrazów, zatem jest oceniana wyłącznie w kryteriach:
Spełnianie formalnych warunków polecenia oraz Kompetencje literackie i kulturowe.
W pozostałych kryteriach przyznano 0 punktów.
1. Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – wypracowanie spełnia formalne
warunki polecenia, występuje odwołanie do załączonego tekstu i innego tekstu z literatury
kaszubskiej.
2. Kompetencje literackie i kulturowe: 5 pkt – jeden tekst wykorzystany w pełni
funkcjonalnie, drugi niefunkcjonalnie, argumentację należy uznać za powierzchowną.
3. Kompozycja wypowiedzi: 0 punktów.
4. Język wypowiedzi: 0 punktów.

120
Informator o egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego jako języka regionalnego od roku
szkolnego 2022/2023

Uchwała RGNiSW oraz KRASP o informatorach maturalnych od 2023 roku………….121

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
o informatorach maturalnych od 2023 roku

EGZAMIN
MATURALNY

Język
kaszubski

Z opinii Recenzentów:
Informator został przygotowany z dużą pieczołowitością. Proponowane teksty
publicystyczne i popularnonaukowe oraz zadania do nich, a także tematy
rozprawek i zadania do egzaminu ustnego zostały tak pomyślane, by sprawdzały
jak najszersze spektrum umiejętności z nowej podstawy programowej. Są one
głęboko osadzone w budowaniu tożsamości i świadomości własnego dziedzictwa
regionalnego, znajomości i poszanowania kultury i literatury regionalnej oraz
płaszczyzn ich współistnienia i wzajemnego przenikania. Zaproponowane
zadania sprawdzają również komunikacyjne kompetencje językowe uczniów,
poziom władania kaszubszczyzną w mowie i w piśmie oraz znajomość kultury
języka. Maturzysta znajdzie w Informatorze wszystkie niezbędne informacje o
egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego, w tym wymagania, którym musi
sprostać, wybierając ten przedmiot oraz dany poziom i formułę egzaminu.
prof. UG, dr hab. Marek Cybulski
Zaproponowane przykładowe zadania oraz towarzyszące im przykładowe
rozwiązania i zasady oceniania reprezentują odpowiedni poziom i formę; dobrze
także ilustrują zasady egzaminu (i pisemnego, i ustnego). Odpowiadają one
podstawie programowej i standardom egzaminacyjnym, reprezentując
odpowiedni stopień trudności. Wybrane do Informatora teksty są ciekawe i
wartościowe. Z tekstami w pełni zharmonizowane są różnorodne polecenia.
Nowa formuła egzaminu wprowadza pełną kaszubskojęzyczność wypowiedzi
uczniowskiej (pisemnej i ustnej), tzn. wypracowanie abiturient napisze
obowiązkowo po kaszubsku. W tym kontekście bardzo przydatne w toku
przygotowania do matury powinny okazać się szczegółowe zasady oceny
wypracowania. Stanowią one nie tylko wytyczne dla egzaminatorów, ale i
pożyteczne wskazówki dla nauczycieli, jak pomóc uczniowi w procesie uczenia
się, aby końcowy egzamin zakończył się sukcesem.
dr Justyna Pomierska
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