
Egzamin maturalny od 2010 

roku
 

Aneks
 

!" do informatorów o egzaminie maturalnym od 2008 roku z: 
#" j!zyka polskiego 
#" j!zyka obcego nowo"ytnego (angielski, francuski, niemiecki, 

rosyjski, hiszpa#ski, w$oski) 
#" biologii 
#" chemii 
#" fizyki i astronomii 
#" geografii 
#" historii 
#" historii muzyki 
#" historii sztuki 
#" wiedzy o spo$ecze#stwie 
#" wiedzy o ta#cu 
#" j!zyka mniejszo%ci narodowej (bia$oruski, litewski, ukrai#ski) 
#" j!zyka kaszubskiego 

 
!" do informatorów o egzaminie maturalnym od 2009 roku z: 

#" informatyki 
#" j!zyka $aci#skiego i kultury antycznej 
#" filozofii 

 

Warszawa 2009 
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IV.  STRUKTURA I FORMA EGZAMINU 
 
 
 
 
Egzamin maturalny z j zyka !aci"skiego i kultury antycznej  jest egzaminem pisemnym 
sprawdzaj#cym wiadomo$ci i umiej tno$ci okre$lone w Standardach wymaga  

egzaminacyjnych. 
 
 

Opis egzaminu 
 
Egzamin z j zyka !aci"skiego i kultury antycznej mo%e by& zdawany tylko jako  przedmiot 
dodatkowy. Mo%na go zdawa& na poziomie podstawowym, albo na poziomie 
rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwi#zaniu testu 
leksykalno-gramatycznego, testu sprawdzaj#cego rozumienie czytanego oryginalnego 
tekstu !aci"skiego oraz testu sprawdzaj#cego znajomo$& kultury antycznej. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwi#zaniu testu 
leksykalno-gramatycznego, sporz#dzeniu przek!adu oryginalnego tekstu !aci"skiego 
na j zyk polski oraz napisaniu w j zyku polskim tekstu w!asnego z wykorzystaniem 
do!#czonych do tematu tekstów kultury. 

W czasie trwania egzaminu zdaj#cy mo%e korzysta& ze s!ownika !aci"sko-polskiego oraz 
atlasu historycznego. 

 
 

Szczegó owy opis arkuszy egzaminacyjnych 
 
 

Poziom podstawowy 
 
Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego sk!ada si  z trzech cz $ci. 
 
Cz!"# pierwsza polega na rozwi#zaniu testu leksykalno–gramatycznego.  
 
Test leksykalno-gramatyczny  

Sprawdza operatywn# znajomo$& gramatyki !aci"skiej z ca!ego zakresu wymaga" 
egzaminacyjnych okre$lonych w standardach wymaga" egzaminacyjnych z j zyka 
!aci"skiego i kultury antycznej dla poziomu podstawowego. Zawiera pytania zamkni te: 
wielokrotnego wyboru, dobierania, prawda – fa!sz. Podstawowe czynno$ci sprawdzane 
w te$cie to: 

– uzupe!nianie !aci"skich zda" w!a$ciw# form# wyrazow# 

– dopasowywanie paralelnych form 

– okre$lanie zjawisk sk!adniowych w zdaniu 

– dokonywanie transformacji gramatycznych 

– wyja$nianie poj & i terminów u%ywanych we wspó!czesnej polszczy'nie, 
pochodz#cych z j zyka !aci"skiego. 

 
Cz!"# druga polega na rozwi#zaniu testu sprawdzaj#cego rozumienie oryginalnego 
tekstu !aci"skiego. 
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Test sprawdzaj$cy rozumienie tekstu 

Zadania tej cz $ci dotycz# za!#czonego tekstu, który stanowi fragment oryginalnego 
dzie!a napisanego w j zyku !aci"skim. Ta cz $& arkusza egzaminacyjnego sprawdza 
rozumienie ogólnego sensu tekstu, umiej tno$& wyszukiwania informacji szczegó!owych, 
umiej tno$& rozpoznawania zwi#zków pomi dzy poszczególnymi elementami tekstu. 
Tekst  ma obj to$& od 100 do 130 s!ów. Zadania mog# polega& na: wyborze wariantów 
doko"czenia lub uzupe!nienia zda", wskazaniu zda" zgodnych z tre$ci# tekstu, wskazaniu 
takiego znaczenia !aci"skich wyrazów lub zwrotów, w jakim wyst#pi!y one w tek$cie, 
porz#dkowaniu informacji wed!ug kolejno$ci wyst powania w tek$cie. 
 
Cze"# trzecia polega na rozwi#zaniu testu sprawdzaj#cego znajomo$& kultury antycznej.  

Test sprawdzaj$cy znajomo"# kultury antycznej

Zadania tej cz $ci testu mog# by& zaopatrzone w materia! ilustracyjny, teksty 'ród!owe, 
plany, mapy. Sprawdzana tu jest znajomo$& elementów kultury antycznej, okre$lonych 
w standardach wymaga" dla poziomu podstawowego oraz umiej tno$& wykorzystania 
wiedzy do wskazywania i interpretowania zwi#zków kultury antycznej z kultur# 
wspó!czesn#. 

Poziom rozszerzony 
 
 
Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego sk!ada si  z trzech cz $ci. 

Cz!"# pierwsza polega na rozwi#zaniu testu leksykalno–gramatycznego.  
 
Test leksykalno-gramatyczny  

Sprawdza operatywn# znajomo$& gramatyki !aci"skiej z ca!ego zakresu wymaga" 
egzaminacyjnych okre$lonych w standardach wymaga" egzaminacyjnych z j zyka 
!aci"skiego i kultury antycznej dla poziomu rozszerzonego. Zawiera pytania zamkni te: 
wielokrotnego wyboru, dobierania, prawda – fa!sz. Podstawowe czynno$ci sprawdzane 
w te$cie to: 

– uzupe!nianie !aci"skich zda" w!a$ciw# form# wyrazow#, 

– dopasowywanie paralelnych form, 

– okre$lanie zjawisk sk!adniowych w zdaniu, 

– dokonywanie transformacji gramatycznych, 

– wyja$nianie poj & i terminów u%ywanych we wspó!czesnej polszczy'nie 
pochodz#cych z j zyka !aci"skiego. 

 
Cz!"# druga polega na sporz#dzeniu przek!adu na j zyk polski oryginalnego tekstu 
!aci"skiego.  

 
Przek ad tekstu na j!zyk polski 

Zdaj#cy wybiera do t!umaczenia jeden spo$ród dwu oryginalnych tekstów napisanych 
w j zyku !aci"skim. Tekst przeznaczony do t!umaczenia stanowi zwart# ca!o$&, tak%e 
tematyczn#, liczy od 120 do 160 s!ów. W uzasadnionych przypadkach zostan# podane 
informacje zwi#zane z kontekstem. Archaizmy i oboczno$ci b d# obja$nione 
lub zast#pione formami klasycznymi.  
W tej cz $ci egzaminu sprawdzana jest umiej tno$& stosowania poprawnych technik 
przek!adu, zastosowania w przek!adzie w!a$ciwych polskich odpowiedników leksykalnych 
dla !aci"skich wyrazów i zwi#zków frazeologicznych, tworzenia jednorodnego 
stylistycznie, spójnego wewn trznie tekstu przek!adu. 
 



227 

Cz!"# trzecia polega na napisaniu w j zyku polskim wypracowania na wskazany temat. 
 
Wypracowanie 
Zdaj#cy wykorzystuje materia! tekstowy oraz ilustracyjny zawarty w arkuszu 
egzaminacyjnym. Materia! tekstowy nie przekracza !#cznie 1000 s!ów. Materia! 
ilustracyjny zawiera maksymalnie dwa 'ród!a ikonograficzne. Ta cz $& arkusza sprawdza 
samodzielne i twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu kultury antycznej oraz umiej tno$& 
wskazywania zwi#zków kultury i tradycji antycznej z kultur# wspó!czesn#. 
 
 

Zasady oceniania arkusza egzaminacyjnego 
 

1. Rozwi#zania poszczególnych zada" oceniane s# na podstawie szczegó!owych 
kryteriów  jednolitych w ca!ym kraju. 

2. Obok ka%dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, któr# mo%na uzyska& 
za jego poprawne rozwi#zanie. 

3. Ocenianiu podlegaj# tylko te fragmenty pracy, które dotycz# polecenia. Komentarze, 
nawet poprawne, wykraczaj#ce poza zakres polecenia nie podlegaj# ocenianiu. 

4. Zapisy w brudnopisie nie b d# oceniane. 

5. Wynik egzaminu – wyra%ony w skali procentowej – odnotowany jest na $wiadectwie 
dojrza!o$ci wraz z zaznaczeniem poziomu egzaminu. 

6. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wp!ywu na zdanie egzaminu 
maturalnego. 

7.  Wynik egzaminu ustalony przez komisj  okr gow# jest ostateczny. 

 

Ocenianie poszczególnych cz!"ci egzaminu 
 
 
Poziom podstawowy 

Test leksykalno-gramatyczny – 40 pkt 

Test sprawdzaj#cy rozumienie tekstu czytanego – 30 pkt 

Test sprawdzaj#cy znajomo$& kultury antycznej – 30 pkt 

 
Poziom rozszerzony 

Test leksykalno-gramatyczny – 20 pkt 

Przek!ad tekstu na j zyk polski – 50 pkt 

Wypracowanie na wskazany temat – 30 pkt 

 
 


