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Język kaszubski. Poziom rozszerzony  
 

 
 
W roku 2021 egzamin maturalny z języka kaszubskiego jako języka regionalnego był 
przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.1 
Arkusz egzaminacyjny z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym składał się z zadań 
sprawdzających umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących 
jego rozumienia na różnych poziomach, zadania sprawdzającego umiejętność pracy z 
tekstem kaszubskim i przełożenia go na język polski oraz zadania polegającego na 
napisaniu wypracowania. Do tekstu Ò wielewsczim plestanim, którego autorką jest Ana 
Glëszczińskô odnosiły się 4 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i 2 zadania zamknięte; do 
tekstu Drãdżi jãzëk (autor: Dark Majkòwsczi) – 2 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i jedno 
zadanie zamknięte. Umiejętności rozumienia i tłumaczenia sprawdzał fragment tekstu 
Mòrskô ùczba samòrządnotë, który napisał Sławòmir Lewandowsczi. Wypracowanie 
należało napisać na jeden z dwóch danych do wyboru tematów: temat 1. brzmiał W jaczi 
spòsób w tekstach kùlturë są przedstôwióné Kaszëbë? Rozważë problem, w swòji 
argùmentacje òdwòłôj sã do dorzeszonégò tekstu i jinëch tekstów kùlturë. Twòja robòta 
miałabë miec co nômni 300 słowów i odnosił się do tekstu Historiô twòrzi Kaszëbë i 
Kaszëbów (autor: Dark Majkòwsczi), natomiast temat 2. zawierał polecenie napisania 
interpretacji porównawczej wierszy (postawienia tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienia) Na 
rozchódnym (autor: Tómk Fópka) i Òddzãkòwanié (autor: Jan Trepczik). Za poprawne 
wykonanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 63 punkty. 
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności z zakresu 
czterech obszarów:  

II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o tematyce związanej z życiem 
codziennym i omawianą lekturą.  

III. Tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych 
w języku kaszubskim i polskim; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).  

IV. Przetwarzanie tekstu sformułowanego w języku kaszubskim pisemnie.  
V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 
 
  

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

Opis arkusza egzaminu maturalnego 
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                         ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM* 

Liczba zdających 13 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 9 
z techników 4 
ze szkół na wsi 2 
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 4 
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 6 
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 1 
ze szkół publicznych 12 
ze szkół niepublicznych 1 
kobiety 9 
mężczyźni 4 
bez dysleksji rozwojowej 13 
z dysleksją rozwojową 0 

 
* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 
 
 
                         ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH 
 
Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszach 
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 1 
słabowidzący  0 
niewidomi 0 
słabosłyszący 0 
niesłyszący 0 
z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym 
porażeniem dziecięcym 

0 

 Ogółem 1 
 
 
  

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 

TABELA 2. 
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                     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 
 
Termin egzaminu 10 maja 2021 
Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 
Liczba szkół 9 
Liczba zespołów egzaminatorów 1 
Liczba egzaminatorów 1 
 
 
Liczba obserwatorów2 (§ 8 ust. 1) 0 
Liczba 
unieważnień3 

w przypadku: 

art. 44zzv 
pkt 1 

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
przez zdającego 0 

art. 44zzv 
pkt 2 

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali 
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 0 

art. 44zzv 
pkt 3 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu 0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

art. 44zzy 
ust. 7 

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 0 

art. 44zzy 
ust. 10 

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty 
odpowiedzi) 0 

Liczba wglądów3 (art. 44zzz) 0 
 
 
 
 

Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających. 
 
 

Szczegółowe omówienie wyników i komentarz są zamieszczone w sprawozdaniu 
ogólnopolskim, dostępnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.gov.pl). 
 

                                                 
2 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2223, ze zm.). 
3 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz 1327, ze zm.). 
 

Przebieg egzaminu 

TABELA 3. 


