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Streszczenie – ponadgatunkowa forma przekształcania tekstu 

 

Streszczenie to forma zwięzłego przedstawienia treści jakiegoś komunikatu.  

Podstawą streszczenia jest przekształcenie tekstu w taki sposób, aby oddać jego główną myśl 

i przekazać stanowisko autora tekstu. Wymaga to: 

 odczytania głównej myśli, wydarzenia lub problemu sformułowanego w tekście 

streszczanym, 

 uporządkowania chronologicznego lub przyczynowo-skutkowego, 

 odtworzenia struktury logicznej tekstu w sposób skrótowy (około 10% objętości tekstu 

podstawowego), 

 zastosowania metody przekształceń opartej na wyciągu, parafrazie i uogólnieniu, 

 zachowania zwięzłości wypowiedzi poprzez zastosowanie mowy zależnej, 

hiperonimów, parafraz leksykalnych, słowotwórczych i składniowych, 

 dostosowania stylu do metody streszczenia, 

 zachowania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 

Poprawne streszczenie wymaga zrozumienia i interpretacji tekstu streszczanego.  

 

Streszczenie jest: 

 rodzajem stylizacji (klasyfikacja w teorii literatury), 

 gatunkiem praktyczno-użytkowym (klasyfikacja w językoznawstwie). 

 

Metody dokonywania streszczeń 

1. Metoda skrótu (wyciąg) 

 uwzględnienie w streszczeniu szczególnie ważnych informacji (definicji, kluczowych 

stwierdzeń, trafnych sformułowań), 

 podstawę wypowiedzi stanowią zdania zaczerpnięte z oryginalnego tekstu. 

2. Metoda skrótu z parafrazą 

 uwzględnienie w streszczeniu szczególnie ważnych informacji (definicji, kluczowych 

stwierdzeń, trafnych sformułowań), 

 podstawę wypowiedzi stanowią parafrazy zdań wybranych z tekstu. 

3. Metoda skrótu z opisem w mowie zależnej lub metajęzyku 
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 uwzględnienie nie tylko informacji dotyczących treści tekstu, ale także jego 

kompozycji, właściwości językowych i gatunkowych, 

 wprowadzenie elementów własnej oceny tekstu poprzez zastosowanie słownictwa 

oceniającego – zwrotów charakterystycznych dla komentarza i opinii. 

4. Metoda uogólnienia 

 uwzględnienie w streszczeniu wniosków dotyczących szczególnie ważnych 

informacji, poszczególnych jednostkowych faktów i przesłanek zawartych w tekście 

streszczanym, 

 podstawę wypowiedzi stanowią zdania o charakterze ogólnym, syntetycznym. 

 

Podział streszczeń  

ze względu na strukturę tworzoną przez zespół pytań, które zadajemy tekstowi. 

 

1. Streszczenie o strukturze podstawowej  

Obligatoryjne składniki streszczenia odpowiadają strukturze semantycznej zdania i tekstu. 

TEMAT – to, o czym się mówi, czego dotyczy zdanie/tekst; 

 w przypadku streszczenia jako całości tekstu mówimy o HIPERTEMACIE. 

REMAT – to, co się mówi o temacie; 

 W przypadku streszczenia jako całości tekstu mówimy o HIPERREMACIE. 

Temat i remat są obowiązkowymi elementami streszczenia.  

Uwaga: 

Temat można pominąć jedynie wtedy, kiedy informację o nim zawiera tytuł tekstu 

oryginalnego i tytuł ten zostanie zamieszczony w streszczeniu.  

 

Pytania zadawane tekstowi, który podlega streszczeniu: 

Pytania podstawowe: 

 O czym się mówi w tekście? Czego dotyczy tekst? Jaka jest główna myśl/problem 

tekstu? 

Te pytania pozwolą określić TEMAT (hipertemat) tekstu. 

 Co na temat problemu zostało powiedziane w tekście?  Co autor tekstu mówi w nim 

o głównym temacie/problemie? 

Te pytania pozwolą odtworzyć i zreferować REMAT (hiperremat) tekstu.  
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2. Streszczenie o strukturze rozbudowanej 

Obligatoryjnym składnikom streszczenia, TEMATOWI I REMATOWI, towarzyszą takie 

składniki fakultatywne jak informacja o nadawcy, odbiorcy tekstu, o jego gatunku, elementy 

oceny i komentarza autorskiego. 

 

Pytania zadawane tekstowi, który podlega streszczeniu 

Pytania podstawowe: 

 O czym jest tekst? O czym się mówi w tekście? Czego dotyczy tekst? 

te pytania pozwolą określić TEMAT (hipertemat) tekstu 

 Co na temat problemu zostało powiedziane w tekście? Co autor tekstu mówi w nim 

o głównym temacie/problemie? 

Pytania fakultatywne: 

 Kto napisał tekst? Kto jest autorem tekstu? 

 Do kogo tekst jest adresowany? Kto jest odbiorcą tekstu? 

 Jakie operacje badawcze, logiczne, kompozycyjne wykonuje autor tekstu? W jaki 

sposób autor tekstu prowadzi dowodzenie w tekście, relacjonuje wydarzenia/ stan 

badań, jaką kompozycję przyjmuje? 

 Na czym autor tekstu opiera swoje główne założenia? Na podstawie jakich przesłanek 

autor opiera swoje tezy? 

 Jakimi metodami autor dochodzi do prezentowanych wniosków?  

 Jakie intencje towarzyszą wypowiedzi? Z jaką intencją wypowiada się autor? 

 Jaka jest ogólna konkluzja płynąca z tekstu? Jaka jest ogólna idea tekstu? 

 

Technika pisania streszczeń 

1. Dokładna lektura tekstu, który ma zostać streszczony, zrozumienie jego sensu. 

2. Wyodrębnienie w tekście części składowych, które rozwijają poruszane problemy. 

3. Odnalezienie i wypisanie kluczowych informacji. 

4. Rozwinięcie poszczególnych części streszczenia. 

5. Dbałość o zwięzłość i klarowność oraz poprawność językową streszczenia. 

Ad. 1. Uważna lektura tekstu, podkreślenie w nim najważniejszych informacji, zrozumienie 

związków logicznych i przyczynowo-skutkowych jest podstawą do pracy nad streszczeniem 

tekstu i operacji przekształcania, których wymaga streszczenie. Należy zwrócić także uwagę 
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na kompozycję i starać się odczytać, z jakich części składa się tekst, w jaki sposób są one 

ze sobą powiązane i w jaki sposób rozwijają główną myśl tekstu. 

Ad. 2. Streszczany tekst ma często tytuł. 

Tytuł jest rodzajem zwięzłej informacji o treści lub problematyce tekstu. Może określać: 

 temat podejmowany w tekście, 

 wskazywać problem i koncentrować na nim uwagę odbiorcy, 

 wskazywać ważne wydarzenie, czas i miejsce z tym wydarzeniem związane i zwracać 

na nie uwagę odbiorcy. 

Każda z funkcji, jaką pełni tytuł, podpowiada główną myśl, której sformułowanie stanowi 

podstawę streszczenia. Można również wykorzystać tytuł przywołany w formie cytatu 

i zastąpić nim sformułowanie głównej myśli. Obydwa rozwiązania są uprawnione. 

Problem i sposób jego przedstawienia to kolejne elementy tekstu streszczanego, które 

wymagają odczytania i zrozumienia przed przystąpieniem do pisania streszczenia.  

Stanowisko autora i sposób jego przedstawienia są ważnymi elementami tekstu, 

wymagającymi wyodrębnienia i zrozumienia. 

Ad. 3. Kluczowe informacje, które zwiera tekst, oraz sposób ich ukazania zależą od rodzaju 

tekstu, który mamy streścić. Streszczany tekst może mieć charakter: 

 argumentacyjny – wówczas staramy się znaleźć tezę i wyodrębnić argumenty, 

uogólnić swoje obserwacje i zapisać w krótkiej formie; 

 opisowy – wówczas rozpoznajemy, co stanowi główny przedmiot opisu, zwracamy 

uwagę na sposób, w jaki autor dokonuje opisu, uogólniamy swoje obserwacje 

i zapisujemy w skrótowej formie, 

 dygresyjny – wówczas staramy się rozpoznać, co jest głównym tematem wypowiedzi, 

a co jest dygresją, na tej podstawie formułujemy główną myśl tekstu, która obejmuje 

zarówno treść tematu, jak i elementy dygresyjnego uzupełnienia, decydujemy, które 

dygresje są dla niego znaczące, a które nie rozwijają głównej myśli, uogólniamy 

swoje obserwacje i zapisujemy w krótkiej formie. 

Należy pamiętać o konieczności pomijania w streszczeniu tekstu obecnych w nim: 

 dygresji odautorskich,  

 przykładów, 

 powtórzeń. 
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Ad. 4. Rozwinięcie poszczególnych części streszczenia zależy od tego, czy mamy dokonać 

streszczenia o strukturze podstawowej, czy streszczenia o strukturze rozbudowanej. Zawsze 

musimy  zadać tekstowi pytania podstawowe i odpowiedzieć na nie w formie streszczenia, 

a w przypadku rozbudowanej struktury streszczenia musimy zadać pytania o charakterze 

fakultatywnym. 

Ad. 5. Zwięzłość i klarowność oraz poprawność językowa streszczenia wiążą się 

z zastosowaniem w nim różnorodnych zabiegów językowych, które pozwolą na skrócenie 

wypowiedzi. Są to zarówno słowa, zwroty, jak i zabiegi słowotwórcze i składniowe. 

Podstawowe zabiegi językowe przy tworzeniu streszczenia 

 Przekształcanie mowy niezależnej w mowę zależną. 

Mowa niezależna to bezpośrednia wypowiedź, wyodrębniona w tekście w formie dialogu 

postaci lub w formie cytatu i przytoczenia. 

Mowa zależna to zrelacjonowana wypowiedź innej osoby lub osób, którą można 

wprowadzić do tekstu, stosując takie spójniki składniowe, jak.: że, żeby, aby, czy. 

 Stosowanie wyrażeń, które werbalizują wypowiedzi autora tekstu, np.: autor bada…, 

analizuje, dowodzi, wnioskuje, omawia, pokazuje, wyjaśnia, porządkuje, wylicza, 

ilustruje przykładami… 

 Stosowanie wyrażeń i określeń, które służą podkreśleniu dokonanej selekcji materiału 

językowego tekstu i formułowaniu uogólnień, np.: najważniejszym wynikiem badań 

jest…, najważniejszym wnioskiem płynącym z rozważań jest…, autor w klarowny…, 

jasny, przejrzysty, komunikatywny, przekonujący… sposób ukazuje… 

 Zastępowanie kilku wyrazów o węższym zakresie znaczeniowym jednym wyrazem 

o znaczeniu szerszym (hiperonimem), np. wyliczenie: poetyckie tomiki, powieści, 

opowiadania i literackie komiksy stanowiły prawdziwe bogactwo, zastępujemy 

wspólnym określeniem książki stanowiły prawdziwe bogactwo. 

 Stosowanie parafraz leksykalnych, czyli zastępowanie dwuwyrazowych konstrukcji 

składających się z orzeczenia i dopełnienia jednym wyrazem o identycznym lub 

zbliżonym znaczeniu, np.: odnieść zwycięstwo – zwyciężyć, ponieść porażkę – przegrać, 

złożyć podziękowania – podziękować, dobiec końca – zakończyć.  

 Stosowanie uniwerbizmów, czyli skróconych odmian wyrazów, które zastępują 

konstrukcje złożone z rzeczownika i określającego go przymiotnika, np. telefon 
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komórkowy – komórka, samolot odrzutowy – odrzutowiec, szkoła gimnazjalna – 

gimnazjum,  szkoła podstawowa – podstawówka. 

 Zastępowanie grup składniowych i rozbudowanych wyrażeń pojedynczymi wyrazami 

lub parafrazami słowotwórczymi (konstrukcjami słowotwórczymi o pokrewnym 

znaczeniu), np. ktoś, kto wielbi – wielbiciel, taki, który stanowi zakończenie czegoś – 

kończący, taki, którego nie można zmienić – niezmienny, takie, które daje się 

przewidzieć – przewidywalne, takie, które nie da się wykonać – niewykonalne. 

 Przekształcanie zdań złożonych w zdania pojedyncze, polegające na zastąpieniu zdania 

podrzędnego odpowiednią częścią zdania pojedynczego. 

Zdanie podrzędnie złożone przydawkowe: 

 Przyprowadził do domu psa, którego ktoś porzucił w lesie. 

Przekształcamy na zdanie pojedyncze z przydawką zastępującą zdanie podrzędne: 

 Przyprowadził do domu porzuconego w lesie psa. 

Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe: 

 Zawiadomili, że będzie remont klatki.  

przekształcamy na zdanie pojedyncze z dopełnieniem zastępującym zdanie 

podrzędne: 

 Zawiadomili o remoncie klatki. 

Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe: 

 Kiedy skończył studia, podjął pracę w jednej z kancelarii prawniczych. 

przekształcamy na zdanie pojedyncze z okolicznikiem zastępującym zdanie 

podrzędne: 

 Po skończeniu studiów podjął pracę w jednej z kancelarii prawniczych. 
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Przykład streszczenia tekstu – analiza 

Stanisław Lem 

FELIETON 

Jakiś rok temu dostałem ze Szwecji albumy z reprodukcjami dzieł On Kawary. Za jedno 

z jego większych osiągnięć poczytują serię kalendarzowych dat, wzbogaconych strzępami 

gazet z odpowiednich dni tygodnia i roku, telegramami „I am still alive
1
”, które artysta 

wysyłał do znajomych, oraz fragmentami kołowego notatnika, gdzie notował, o której 

godzinie wstał z łóżka. Można takie dzieło wyszydzać, mówiąc, że skoro On Kawara jest 

konceptualistą, a koncepty bywają mądre i kretyńskie, nie ma żadnego powodu 

do uprzywilejowania tylko pierwszych. Ale nie chodzi mi wcale o to, żeby drwić. Sztuka 

zawsze miała ambicję czy nadzieję trwałości, starała się uwiecznić to, co ulotne, a teraz działa 

na własną zgubę. Artysta pracujący w duchu On Kawary tworzy dzieła, których żaden 

archeolog schylony nad wykopaliskami z naszego wieku nie będzie mógł rozpoznać jako 

dzieł sztuki, niczym nie będą się bowiem różniły od śmiecia. Powtarzam: to nie ja chcę 

deprecjonować taką twórczość, totalna deprecjacja jest jej własnym założeniem. Co może być 

dalej? Dzieła sztuki zakopywane zaraz po ich stworzeniu, żeby ich nikt nie widział, to jeszcze 

nie najgorsze – już są i może ktoś się ich kiedyś dokopie. Konsekwencja wymaga raczej 

ogłoszeń typu „artysta X zawiadamia Publiczność, że skończył wczoraj rzeźbę, którą 

niezwłocznie roztrzaskał młotkiem na bardzo drobne kawałki”. A to, ponieważ następnym 

etapem po Śmieciu może być tylko Nic.  

A literatura? Metryka i rymy zgniły już w poezji, już rozpadły się w proch. Nie 

powiadamiam wcale, że skutkiem tego rozkładu są złe wiersze, zdarzają się znakomite, ale co 

dalej? Co będą robić następni poeci? Wrócą do precyzyjnej formy? A co będzie z prozą? 

Powieść odniesiono już na cmentarz i złożono do grobu niezliczoną ilość razy w tym stuleciu, 

odczytując nad mogiłą akty zgonu – że już wszystko do wymyślenia zostało wymyślone i nic 

się na to nie poradzi. Nie wolno pisać tradycyjnie, bo to wstyd, ani „inaczej”, bo wszystkie 

„inaczej” też już wykorzystano do ostatniej kropki. Już wszystkie rodzaje kompozycji udało 

się zdekomponować, wszystko już było, nic nie może więc stać się nowego. Nikt nie będzie 

potrząsał nowości kwiatem, bo kwiat to koszmarny banał, a ci, co potrząsają zupełnie czymś 

innym, też się już wyczerpali. Służby, jakie literatura pełniła wobec czytelników, zostały 

generalnie odwołane. Czytelnika nie należy rozciekawiać, bawić, wzruszać, umoralniać, 

pouczać, kształcić, rozwijać, informować. Należy go dręczyć, tumanić, zawracać mu głowę, 
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wyrządzać mu przykrość, zawodzić jego oczekiwania, a przede wszystkim zawile nudzić. 

Natura erozji jest taka sama jak w sztukach plastycznych, inna jest tylko materia 

w rozkładzie. Zatarcie takich rozgraniczeń to awers, którego rewersem jest zanik kryteriów 

oceny. Informacja o tym, że chodzi o dzieło plastyczne albo beletrystyczne, tkwi tylko 

w głowach twórcy i aprobujących go odbiorców, i kiedy te głowy legną w grobie, żadnymi 

metodami nie będzie już można ustalić następnej jakiejś generacji, że to nie był notes 

wyrzucony na śmieci ani spisany ataktyczny
2
 bełkot, lecz dzieła sztuki. To właśnie dowodzi 

całkowitej ulotności takich dzieł. Są nie tylko śmiertelne, lecz chwilowe, a nawet 

momentalne. Kultura budowana z takich obiektów i przekazów staje się kulturą 

o wykastrowanej pamięci.  

Na podstawie: Stanisław Lem, Felieton, „Pismo” 1981, nr 3. 
1
 I am still alive (ang.) – żyję.  

2 
Ataksja – zaburzenie koordynacji ruchów i równowagi. 

 

Tekst felietonu Stanisława Lema ma 495 wyrazów. Zatem jego streszczenie powinno się 

zamknąć w około 50 wyrazach. Polecenie w zadaniu egzaminacyjnym zakłada, że maturzysta 

dokona streszczenia liczącego od 40 do 60 wyrazów, pozostawia zatem streszczającemu duży 

margines swobody. 

Zadanie  

Napisz streszczenie felietonu liczące 40–60 słów. 

 

Streszczenie 

Stanisław Lem w swoim felietonie pokazuje, że współczesna twórczość nie spełnia funkcji, 

jaką zawsze pełniła sztuka utrwalająca to, co ulotne. Uważa obecną sztukę za gorszą, 

ponieważ jest ona nietrwała i udziwniona. Nie będzie jej można w przyszłości odróżnić 

od śmieci. Współczesną literaturę uważa za zmanierowaną i ogłupiającą czytelnika. 

Na koniec wyraża obawę o losy kultury. [55 wyrazów] 

 

Temat (hipertemat) tekstu: 

Stanisław Lem w swoim felietonie pokazuje, że współczesna twórczość nie spełnia funkcji, 

jaką zawsze pełniła sztuka utrwalająca to, co ulotne. 
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Odczytana główna myśl felietonu została w sposób właściwy sformułowana w streszczeniu 

tekstu i sformułowana jako jego temat.  

 

Remat [hiperremat] – streszczenie zawiera najważniejsze elementy rozwijające główną 

myśl: 

1. Istotna i obecna kilkakrotnie w tekście informacja o udziwnieniu współczesnych dzieł 

sztuki, które sprawia, że trudno uznać je za takowe, stosując utrwalone kryteria oceny piękna 

i wartości artystycznej, i czyni dzieła współczesne gorszymi od tworzonych w przeszłości. 

Fragmenty tekstu Stanisława Lema: 

„…dostałem ze Szwecji albumy z reprodukcjami dzieł On Kawary. […] serię 

kalendarzowych dat, wzbogaconych strzępami gazet z odpowiednich dni tygodnia i roku, 

telegramami „I am still alive”, które artysta wysyłał do znajomych, oraz fragmentami 

kołowego notatnika, gdzie notował, o której godzinie wstał z łóżka. […] ja chcę 

deprecjonować taką twórczość, totalna deprecjacja jest jej własnym założeniem.” 

„Powieść odniesiono już na cmentarz i złożono do grobu niezliczoną ilość razy w tym 

stuleciu […]. Nie wolno pisać tradycyjnie, bo to wstyd, ani „inaczej”, bo wszystkie „inaczej” 

też już wykorzystano do ostatniej kropki. […] Natura erozji jest taka sama jak w sztukach 

plastycznych, inna jest tylko materia w rozkładzie. Zatarcie takich rozgraniczeń to awers, 

którego rewersem jest zanik kryteriów oceny. […] To właśnie dowodzi całkowitej ulotności 

takich dzieł. Są nie tylko śmiertelne, lecz chwilowe, a nawet momentalne. Kultura budowana 

z takich obiektów i przekazów staje się kulturą o wykastrowanej pamięci.” 

Uogólnienie  wskazanych fragmentów w streszczeniu: 

Uważa obecną sztukę za gorszą, ponieważ jest ona nietrwała i udziwniona. 

 

2. Refleksja dotycząca nietrwałości współczesnej sztuki i jej wątpliwej wartości, które 

powodują, że niczym nie będzie się różniła od rzeczy bezwartościowych, a potomni nie 

rozpoznają dzieł sztuki. 

Fragmenty tekstu Stanisława Lema: 

„Jakiś rok temu dostałem ze Szwecji albumy z reprodukcjami dzieł On Kawary. Za jedno 

z jego większych osiągnięć poczytują serię kalendarzowych dat… […] Sztuka zawsze miała 

ambicję czy nadzieję trwałości, starała się uwiecznić to, co ulotne, a teraz działa na własną 

zgubę. Artysta pracujący w duchu On Kawary tworzy dzieła, których żaden archeolog 

schylony nad wykopaliskami z naszego wieku nie będzie mógł rozpoznać jako dzieł sztuki, 

niczym nie będą się bowiem różniły od śmiecia. Powtarzam: to nie ja chcę deprecjonować 

taką twórczość, totalna deprecjacja jest jej własnym założeniem. Co może być dalej? Dzieła 

sztuki zakopywane zaraz po ich stworzeniu, żeby ich nikt nie widział, to jeszcze nie najgorsze 

– już są i może ktoś się ich kiedyś dokopie. Konsekwencja wymaga raczej ogłoszeń typu 

„artysta X zawiadamia Publiczność, że skończył wczoraj rzeźbę, którą niezwłocznie 

roztrzaskał młotkiem na bardzo drobne kawałki”. A to, ponieważ następnym etapem 

po Śmieciu może być tylko Nic.” 
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„Informacja o tym, że chodzi o dzieło plastyczne albo beletrystyczne, tkwi tylko w głowach 

twórcy i aprobujących go odbiorców, i kiedy te głowy legną w grobie, żadnymi metodami nie 

będzie już można ustalić następnej jakiejś generacji, że to nie był notes wyrzucony na śmieci 

ani spisany ataktyczny
2
 bełkot, lecz dzieła sztuki. To właśnie dowodzi całkowitej ulotności 

takich dzieł.”  

Uogólnienie  wskazanych fragmentów w streszczeniu: 

Nie będzie jej można w przyszłości odróżnić od śmieci. 

 

3. Ocena współczesnej literatury, trudności, jakie sprawia odbiorcom i konsekwencje 

udziwnień w niej stosowanych. 

Fragmenty tekstu Stanisława Lema: 

„A literatura? Metryka i rymy zgniły już w poezji, już rozpadły się w proch. Nie 

powiadamiam wcale, że skutkiem tego rozkładu są złe wiersze, zdarzają się znakomite, ale co 

dalej? […] Powieść odniesiono już na cmentarz i złożono do grobu niezliczoną ilość razy 

w tym stuleciu […]. Nie wolno pisać tradycyjnie, bo to wstyd, ani „inaczej”, bo wszystkie 

„inaczej” też już wykorzystano do ostatniej kropki. Już wszystkie rodzaje kompozycji udało 

się zdekomponować, wszystko już było, nic nie może więc stać się nowego. Nikt nie będzie 

potrząsał nowości kwiatem, bo kwiat to koszmarny banał, a ci, co potrząsają zupełnie czymś 

innym, też się już wyczerpali. Służby, jakie literatura pełniła wobec czytelników, zostały 

generalnie odwołane. Czytelnika nie należy rozciekawiać, bawić, wzruszać, umoralniać, 

pouczać, kształcić, rozwijać, informować. Należy go dręczyć, tumanić, zawracać mu głowę, 

wyrządzać mu przykrość, zawodzić jego oczekiwania, a przede wszystkim zawile nudzić. 

Natura erozji jest taka sama jak w sztukach plastycznych, inna jest tylko materia 

w rozkładzie.” 

Uogólnienie  wskazanych fragmentów w streszczeniu: 

Współczesną literaturę uważa za zmanierowaną i ogłupiającą czytelnika. 

4. Końcowy fragment felietonu zawiera wyrażoną przez autora obawę dotyczącą nietrwałości 

dzieł sztuki, która wynika z zatarcia kryteriów estetycznych. 

Fragmenty tekstu Stanisława Lema: 

„Informacja o tym, że chodzi o dzieło plastyczne albo beletrystyczne, tkwi tylko w głowach 

twórcy i aprobujących go odbiorców, i kiedy te głowy legną w grobie, żadnymi metodami nie 

będzie już można ustalić następnej jakiejś generacji, że to nie był notes wyrzucony na śmieci 

ani spisany ataktyczny
2
 bełkot, lecz dzieła sztuki. To właśnie dowodzi całkowitej ulotności 

takich dzieł. Są nie tylko śmiertelne, lecz chwilowe, a nawet momentalne. Kultura budowana z 

takich obiektów i przekazów staje się kulturą o wykastrowanej pamięci.” 

Uogólnienie  wskazanych fragmentów w streszczeniu: 

Na koniec wyraża obawę o losy kultury. 
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Remat (hiperremat) tekstu: 

Kolejne argumenty i przykłady, którymi posługuje się autor, aby wyrazić swoje przekonania 

o wątpliwej trwałości dzieł współczesnej kultury niespełniających utrwalonych kryteriów 

estetycznych, zostały w streszczeniu uogólnione we właściwy sposób. 

 

Ocena poprawności streszczenia wymaga analizy kryteriów, które streszczenie powinno 

spełniać. Należą do nich: 

1. właściwe sformułowanie tematu (hipertematu) tekstu i informacji dotyczących tekstu, 

które określane są jako remat (hiperremat); 

2. adekwatny do sposobu rozwinięcia rematu stopień uogólnienia wypowiedzi. Jeśli 

w tekście zostało przedstawione stanowisko autora na dany temat, powinno ono zostać 

odtworzone jako część rematu;   

3. zachowanie logicznej spójności tekstu przy użyciu językowych wykładników spójności; 

4. zachowanie właściwych proporcji w zakresie pożądanej liczby wyrazów (streszczenie 

powinno stanowić ok. 10% objętości tekstu streszczanego);  

Literatura przedmiotu: 

 Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012 r. 

 Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. Edyty Bańkowskiej i Agnieszki 

Mikołajczuk, Warszawa 2003 r. 
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Kryteria oceny streszczenia na egzaminie maturalnym 

3 punkty  ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w 

tekście; adekwatny poziom uogólnienia, streszczenie logicznie spójne,  

właściwa liczba słów* 

2 punkty  ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w 

tekście ALE zaburzenia dotyczące poziomu uogólnienia LUB logicznej 

spójności streszczenia 

1 punkt ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w 

tekście ALE zaburzenia dotyczące poziomu uogólnienia ORAZ logicznej 

spójności streszczenia 

0 punktów odpowiedź błędna LUB brak odpowiedzi 

 

 

*UWAGA: 

Właściwa liczba słów brana jest pod uwagę tylko przy streszczeniu spełniającym kryteria 

oceny na 3 punkty. 

Jeżeli streszczenie spełnia wszystkie wymagania merytoryczne, czyli:  

– właściwie przedstawiony został temat i to, co o nim powiedziano; 

– ma właściwy poziom uogólnienia; 

– jest spójne,  

 jednak liczba słów jest mniejsza niż 40 lub większa niż 60, przyznajemy 2 punkty. 

Streszczenie linearne to około 10% tekstu źródłowego, zatem w przypadku tekstu liczącego 

około 500 słów streszczenie liczy ich około 50. Żeby uniknąć określenia „około” 

i każdorazowo nie rozstrzygać, ile to ma być słów, przyjęto w rozstrzygnięciu granice 

tolerancji, przy tekście do 500 wyrazów to 40-60. 


