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ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO 2020 Z JĘZYKA POLSKIEGO 

nr 
zadania 

Sprawdzana czynność 
max liczba 
punktów 

rodzaj 
zadania 

typ zadania 
znajomość lektury 

obowiązkowej 

1. Układa wydarzenia w porządku chronologicznym. 1 zamknięte porządkowanie   

2. Wybiera informacje zawarte w tekście. 1 zamknięte prawda/fałsz   

3. Wybiera informacje zawarte w tekście. 1 zamknięte wyboru   

4. Charakteryzuje postać na podstawie informacji zawartych w tekście. 1 zamknięte wyboru   

5. 
Zna lekturę "Quo vadis" - rozpoznaje postacie i wydarzenia historyczne w 
utworze. 

1 zamknięte prawda/fałsz tak -  "Quo vadis" 

6.1 
Formułuje argumenty do podanej tezy, wykorzystując znajomość lektury 
"Quo vadis". 

3 

otwarte 
KO* -
argumentowanie 

tak - "Quo vadis" 

6.2 
Wybiera bohatera z lektury obowiązkowej  zgodnie ze wskazanym 
kryterium. Uzasadnia swój wybór, przywołując przykłady z tekstu lektury. 

otwarte KO -uzasadnianie tak - inna lektura 

7. 
Formułuje własne stanowisko w podanej sprawie i uzasadnia je, 
wykorzystując treść lektury ("Pan Tadeusz lub "Żona modna"). 

1 otwarte 
KO -
argumentowanie 

tak - "Pan 
Tadeusz", "Żona 

modna" 

8.1 
Rozpoznaje lekturę obowiązkową po zacytowanym fragmencie 
("Artysta"). 

2 

otwarte KO - wymienianie tak - "Artysta" 

8.2 Porównuje bohaterów lektur (kogut z "Artysty" i Neron z "Quo vadis"). otwarte KO - uzasadnianie 
tak - "Artysta" i 

"Quo vadis" 

9. Rozpoznaje znaczenie wyrazu wieloznacznego użytego w tekście (zdaniu). 1 zamknięte wyboru   

10. 
Odczytuje  informacje niewyrażone wprost; Rozumie ich funkcję w 
tekście. 

1 zamknięte prawda/fałsz   
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11. 
Rozumie funkcję formantu w podanym wyrazie pochodnym; W grupie 
wyrazów rozpoznaje wyraz pochodny utworzony za pomocą formantu o 
wskazanej funkcji. 

1 zamknięte wyboru   

12. 
Rozpoznaje lekturę obowiązkową na podstawie symbolu graficznego. 
Wyjaśnia związek symbolu graficznego z treścią lektury. 

2 otwarte KO - uzasadnianie 
tak - utwory 

Henryka 
Sienkiewicza 

13. Dokonuje streszczenia tekstu według podanego schematu. 2 otwarte KO - streszczanie   

14. Wybiera informacje zawarte w tekście. 1 zamknięte prawda/fałsz   

15. Rozpoznaje informacje niezgodne z tekstem. 1 zamknięte wyboru   

16. Konfrontuje podane stwierdzenia z przesłaniem i problematyką tekstu. 1 zamknięte prawda/fałsz   

17. 
Formułuje własne stanowisko we wskazanej sprawie i zgodnie z nim 
argumentuje. 

2 otwarte 
KO - 
argumentowanie 

  

18.1 
Rozpoznaje formę przypadka podanego rzeczownika i oraz jego funkcję w 
zdaniu. 2 

zamknięte dobieranie   

18.2 Rozpoznaje w zdaniu orzeczenie imienne zamknięte wyboru   

19. 
We wskazanym wyrazie rozpoznaje zasadę pisowni "rz" po spółgłoskach 
b,d,… oraz wskazuje inne wyrazy zgodne z tą zasadą; 

1 zamknięte wyboru   

20. Stosuje zasady interpunkcji w zdaniach złożonych. 1 zamknięte wyboru   

21. 
Redaguje ogłoszenie. Argumentuje. Pisząc, przestrzega zasad ortografii i 
interpunkcji. 

3 otwarte 

KO - 
argumentowanie, 
krótka forma 
użytkowa 

  

22. 
Redaguje przemówienie, odwołując się do wybranej lektury 
obowiązkowej i innego utworu literackiego. /lub/ 

20 otwarte wypracowanie 
tak - wybrana przez 

ucznia 

 
Redaguje opowiadanie twórcze, odwołując się do wybranej lektury 
obowiązkowej. 

  otwarte wypracowanie 
tak - wybrana przez 

ucznia 

 
RAZEM 50 

   

 
*KO - zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 

     


