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Co sprawdzano w cz ci humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2006 roku?

Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych został
skonstruowany wokół tematu I miech niekiedy mo e by nauk . Zadania obejmowały
wiadomo ci i umiej tno ci zawarte w podstawie programowej nast puj cych przedmiotów:
j zyk polski, historia, wiedza o społecze stwie, plastyka i muzyka oraz cie ek edukacyjnych:
czytelniczej i medialnej, filozoficznej, europejskiej oraz kultury polskiej na tle tradycji
europejskiej.
W prezentowanym materiale zadania zostały pogrupowane w innej kolejno ci ni
w arkuszu egzaminacyjnym Układ ten jest zgodny z zapisami w standardach wymaga
egzaminacyjnych i obejmuje nast puj ce obszary standardów:
– czytanie i odbiór tekstów kultury
– tworzenie własnego tekstu.
Poni ej – w obr bie pierwszego obszaru – zamieszczono teksty kultury stanowi ce
podstaw zada oraz same zadania, uporz dkowane z uwzgl dnieniem poszczególnych
standardów. W przypadku drugiego obszaru, w którym ka de zadanie odnosiło si do kilku
standardów, dla lepszej czytelno ci zrezygnowano z ich wyodr bnienia i uporz dkowano
zadania z uwzgl dnieniem dokonywania celowych operacji na tek cie, tworzenia tekstu
u ytkowego i redagowania rozprawki. Przy wszystkich zadaniach podano liczb punktów
mo liwych do uzyskania za ich rozwi zanie i wskazano sprawdzane za pomoc tych zada
umiej tno ci. W zadaniach zamkni tych wyboru wielokrotnego zaznaczono prawidłow
odpowied , natomiast pod ka dym zadaniem otwartym zamieszczono kilka przykładów
poprawnych rozwi za uczniowskich.

Obszar I

Czytanie i odbiór tekstów kultury
[Umiej tno ci i wiadomo ci z tego obszaru sprawdzano, wykorzystuj c zamieszczone ni ej
teksty, diagram oraz rysunek satyryczny.]

TEKST I
W psychologii nie istnieje taka dziedzina badawcza jak psychologia humoru. Nie ulega
jednak w tpliwo ci, e u miech odgrywa ogromn rol w yciu zarówno dzieci, jak
i dorosłych. O u miechu i poczuciu humoru z dr Bo en Makselon-Kowalsk rozmawia
Magdalena Buszek.
MAGDALENA BUSZEK: Jaki jest zwi zek psychologii z humorem?
BO ENA MAKSELON-KOWALSKA: Psychologi z humorem ł czy bardzo wiele.
Człowiek nie mógłby si obej bez miechu i poczucia humoru. Rodzimy si ze skłonno ci
do okazywania rado ci. U miech jest jedn z podstawowych reakcji niemowl cia.
MB: Jakie s oblicza humoru?
BM-K: Naukowcy doszli do przekonania, e poczucie humoru nie jest czym jednorodnym.
Humor mo e mie charakter pozytywny i konstruktywny lub wr cz przeciwnie – mo e by
negatywny, destruktywny. Z pozytywnymi przejawami humoru mamy do czynienia wtedy,
gdy dzi ki niemu lepiej radzimy sobie z trudnymi sytuacjami w naszym yciu: miej c si ,
rozładowujemy napi cie w kontaktach z lud mi, dzi ki humorystycznemu podej ciu do
wiata nabieramy dystansu do siebie, otoczenia oraz innych ludzi. Istnieje tak e inny aspekt
miechu, o którym zwykle si nie mówi. Dotyczy on miechu pojawiaj cego si w sytuacji,
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gdy ludzie chc załatwi porachunki mi dzy sob . Wtedy słu y on do tego, by powiedzie
uszczypliw uwag lub wy mia czyje słabo ci.
MB: Sk d si w nas bierze poczucie humoru, rodzimy si z nim, czy te kształtuje si ono
w miar dorastania?
BM-K: Jak ju wspominałam, rodzimy si ze skłonno ci do okazywania rado ci, miejemy
si , gdy jeste my zadowoleni, gdy jest nam dobrze. To, w jakim kierunku b dzie ewoluowa
nasze poczucie humoru, jest w du ym stopniu uwarunkowane do wiadczeniami yciowymi.
MB: Czy mo emy nauczy si bycia wesołym?
BM-K: Przez całe ycie kształtujemy pewien smak obejmuj cy poczucie humoru. Decyduje
on o tym, e arty roz mieszaj ce jedn osob do łez dla innej mog by wr cz ałosne.
MB: Czy miechem mo na leczy ciało i dusz człowieka?
BM-K: miech ma dobry wpływ na nasz psychik i oddziałuje na nasz układ kr enia,
„masuje” serce i dotlenia krew. W czasie spontanicznego miechu wytwarzaj si
w organizmie przeciwciała chroni ce nas przed wirusami i drobnoustrojami, zwłaszcza
atakuj cymi górne drogi oddechowe. Mówi si , e mo na leczy miechem. U mierza on ból
przez wytwarzanie naturalnych rodków przeciwbólowych – endorfin.
MB: Czy mo emy poprawi sobie humor, u miechaj c si do innych ludzi?
BM-K: Zdecydowanie tak. Cz sto nie doceniamy roli u miechu w naszym yciu. Z dnia na
dzie , z roku na rok smutniejemy. U miech mo e sprawi cuda: wysłany do kogo na pewno
zostanie odwzajemniony przez jego adresata.
Na podstawie: Z roku na rok smutniejemy, www.pretext.us.edu.pl.

TEKST II
Maj we zwyczaju bracia mniejsi1 po ci w niektóre dni roku, wtedy to nie jedz po
klasztorach mi sa; kiedy jednak e znajd si w podró y, z racji tego, e yj z jałmu ny,
mog je , co przed nich postawi . Tak wi c, podró uj c, natkn li si dwaj bracia z onego
zakonu w gospodzie na pewnego kupca, który zasiadł z nimi przy jednym stole, na który
przyniesiono, z racji, e uboga to była gospoda, jedno tylko pieczone kurcz ; kupiec, widz c,
e kurcz cia mało dla niego, zwrócił si do zakonników i rzekł:
– Je li mnie pami nie myli, adn miar nie jadacie w waszym zakonie mi sa w te dni.
Na które to słowa musieli bracia, z racji reguły2, nie wdaj c si w dyskurs, odpowiedzie ,
e prawd rzekł; tak tedy spełniło si , czego kupiec pragn ł, i zjadł kurcz , a bracia, jak
umieli, tak musieli sobie poradzi .
Po takiej uczcie trzej biesiadnicy udali si w drog razem, a uszedłszy kawał drogi
i natrafiwszy na rzek szerok i gł bok , jako e pieszo podró odbywali – bracia z racji
ubóstwa, a kupiec sk pstwa – wypadało, eby jeden z braci, którzy bosi3 byli, przeniósł na
plecach owego kupca; tak tedy jeden z nich dawszy mu do potrzymania sandały, wsadził go
sobie na plecy.
Stało si , e gdy brat ów znajdował si na rodku rzeki, przypomniał sobie o regule
zakonnej, a zatrzymawszy si w tym trudzie wi tego Krzysztofa4, podniósł głow w stron
kupca, co mu ci ył, i rzekł:
– Powiedz mi, nie masz ty czasem ze sob pieni dzy?
– Jak e by – odrzekł kupiec – czy by cie s dzili, e taki kupiec jak ja podró uje bez
pieni dzy?!
– Biedny ja – rzekł zakonnik – reguła zabrania nam nosi przy sobie pieni dze!
I wrzucił kupca do rzeki. Kupiec uznawszy, e wyrz dzony braciom despekt5 pom cili
w ucieszny zaiste sposób, z wesołym miechem, spokojnie, poczerwieniawszy ze wstydu,
zemst on zniósł.
Leonardo da Vinci, Krotochwila6, jak zakonnik jeden wyrz dził kupcowi pewnemu,
tł. L. Staff, [w:] Dawna nowela włoska, Warszawa 1969.
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1

bracia mniejsi – franciszkanie
reguła – tu: zbiór norm post powania ustalonych dla zakonników przez zało yciela zakonu i potwierdzonych
przez papie a lub biskupa
3
bosi – niektórzy zakonnicy zgodnie z surow reguł zakładali sandały na bose stopy
4
wi ty Krzysztof – patron podró nych; trudnił si przenoszeniem ludzi przez rzek ; jednym z przenoszonych
miał by kilkuletni Chrystus [Krzysztof = Christophoros ‘nios cy Chrystusa’]
5
despekt – obra liwe lub lekcewa ce zachowanie wobec kogo ; obraza
6
krotochwila – tu: krótki utwór o charakterze artobliwym, operuj cy głównie komizmem sytuacyjnym
2

TEKST III
1

5

10

15

20

Dawnymi czasy, jak pewna wie niesie,
Czterech podró nych zabł dziło w lesie,
Mróz był tak mocny, noc była tak ciemn ,
e ch podró y stała si daremn .
Ogie wi c rozło yli
I dnia czeka uradzili.
– Trzeba by – rzecze jeden i poziewa –
Przynie wi cej drzewa.
– Trzeba by – rzecze drugi
Legaj c jak długi –
Rozszerzy ogniska,
By wszystkich grzało z bliska.
– Trzeba by – zamruczał trzeci –
Czym zasłoni od zamieci.
– Trzeba by nie spa – b kn ł czwarty,
Na łokciu oparty.
Tak ka dy powiedział,
Co wiedział,
I my l c jeszcze o lepszym sposobie,
Zasn ł sobie.
Có z tego: ogie zgasł, a nieostro ni
Pomarli podró ni. –
Gdzie bez czynu sama rada,
Biada rad com, dziełu biada!
Aleksander Fredro, Trzeba by, [w:] Pisma wszystkie, t. XII, Warszawa 1962.

TEKST IV
I miech niekiedy mo e by nauk ,
Kiedy si z przywar1, nie z osób natrz sa;
I art dowcipn przyprawiony sztuk
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie k sa;
Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragment), Wrocław 1969.
1

przywara – wada zasługuj ca na upomnienie; złe przyzwyczajenie
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DIAGRAM

Ulubione dowcipy Polaków
absurdalne
5%
nieprzyzwoite
4%

polityczne
31%

nie lubi
dowcipów
5%
sytuacyjne
53%

inne
2%
Na podstawie: Zdzisław Pietrasik, Z kogo si

miejecie, [w:] „Polityka” 2001, nr 13.

RYSUNEK SATYRYCZNY

Jacek Sasin, Do Unii i z powrotem.
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Standard 1.
Czytanie tekstów kultury na poziomie dosłownym i przeno nym
[7 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 2. (0-1)
Tematem Tekstu I
A.
B.
C.
D.

okre li temat tekstu
publicystycznego

jest dziedzina badawcza psychologii.
s relacje mi dzyludzkie.
jest wpływ miechu na długo
ycia człowieka.
s miech i poczucie humoru.

Zadanie 3. (0-1)
Z odpowiedzi na pytanie: Jakie s oblicza humoru?
wynika, e
A.
B.
C.
D.

odczyta sens wypowiedzi

humor ma zawsze jedno oblicze.
oblicza humoru mog by bardzo ró ne.
oblicza humoru niezwykle trudno sklasyfikowa .
wyst powanie humoru jest uwarunkowane
genetycznie.

Zadanie 5. (0-1)
W wypowiedzi: Przez całe ycie kształtujemy pewien odczyta sens poj cia
smak obejmuj cy poczucie humoru. Decyduje on o tym,
e arty roz mieszaj ce jedn osob do łez dla innej mog
by wr cz ałosne słowo smak odnosi si do
A.
B.
C.
D.

ogółu pogl dów głoszonych przez psychologów.
zmysłu decyduj cego o upodobaniach kulinarnych.
apetytu; przyjemno ci, jak mo e sprawia jedzenie.
gustu; elegancji, poczucia pi kna i wytworno ci.

Zadanie 9. (0-1)
Wyra enie: trud wi tego Krzysztofa oznacza w tek cie
krotochwili
A.
B.
C.
D.

przenoszenie kupca przez rzek .
przenoszenie baga u przez rzek .
przepraw zakonników przez rzek .
przepraw kupca przez rzek .

5

odczyta znaczenie powiedzenia
o charakterze przeno nym
w kontek cie fragmentu tekstu
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Zadanie 13. (0-1)
Bohaterami utworu Aleksandra Fredry s
A.
B.
C.
D.

okre li bohaterów wiersza

znani z historii podró nicy.
fikcyjne postacie podró nych.
podró ni – znajomi narratora.
narrator i jego towarzysze podró y.

Zadanie 17. (0-1)
Autor przedstawionej pracy
A.
B.
C.
D.

odczyta tre dzieła
plastycznego

o miesza postacie z ycia politycznego.
komentuje otaczaj c go rzeczywisto .
przedstawia fakt historyczny.
informuje o wydarzeniu kulturalnym.

Zadanie 21. (0-1)
Uzupełnij tabel , wpisuj c numery odpowiednich dostrzec wskazane elementy
kompozycji bajki
wersów utworu Aleksandra Fredry Trzeba by.
Element kompozycji
Wst p:
Rozwini cie:
Zako czenie:
Morał:

Numery
wersów

przedstawienie
okoliczno ci zdarzenia
prezentacja postaw
i zachowa bohaterów
ukazanie konsekwencji
postawy bohaterów
pouczenie wynikaj ce
z bajki

Komentarz:
Udzielenie prawidłowej odpowiedzi wymagało uwa nego przeczytania zamieszczonego
powy ej tekstu bajki Aleksandra Fredry i jego analizy pod k tem wskazanego w poleceniu
problemu.
Podane ni ej przykłady zawieraj poprawn odpowied . Wskazano w nich po dane elementy
kompozycyjne bajki i poprawnie wypełniono tabel , wykorzystuj c wszystkie wersy
zamieszczonego tekstu.
Dopuszcza si równie odpowied , w której wst powi przypisano wersy 1 – 4, a rozwini ciu
wersy 5 – 20. Sposób zapisu mo e by dowolny i nie wpływa na punktacj , natomiast
pomini cie wersu lub bł dne wypełnienie którego wiersza tabeli skutkuje zerow punktacj
za zadanie.
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Przykłady poprawnych odpowiedzi uczniowskich do zadania 21.

Przykład 1.
Element kompozycji

Numery wersów

Wst p:

przedstawienie okoliczno ci zdarzenia

1–6

Rozwini cie:

prezentacja postaw i zachowa bohaterów

7 – 20

Zako czenie:

ukazanie konsekwencji postawy bohaterów

21 – 22

Morał:

pouczenie wynikaj ce z bajki

23 – 24

Przykład 2.
Element kompozycji

Numery wersów

Wst p:

przedstawienie okoliczno ci zdarzenia

Rozwini cie:

prezentacja postaw i zachowa bohaterów

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20

Zako czenie:

ukazanie konsekwencji postawy bohaterów

21, 22

Morał:

pouczenie wynikaj ce z bajki

23, 24

1, 2, 3, 4, 5, 6

Przykład 3.
Element kompozycji

Numery wersów

Wst p:

przedstawienie okoliczno ci zdarzenia

1

Rozwini cie:

prezentacja postaw i zachowa bohaterów

7

Zako czenie:

ukazanie konsekwencji postawy bohaterów

21

Morał:

pouczenie wynikaj ce z bajki

23
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Standard 2.
Interpretowanie tekstów kultury z uwzgl dnieniem intencji nadawcy
[7 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 4. (0-1)
Rozmówczyni Magdaleny Buszek jest zdania, e miech odczyta intencje autora
wypowiedzi
A. jest ulubion broni człowieka.
B. odgrywa wa n rol w yciu człowieka.
C. ma decyduj cy wpływ na oblicze współczesnego
wiata.
D. jest najistotniejszym przejawem kultury osobistej
człowieka.
Zadanie 7. (0-1)
Z diagramu wynika, e
A.
B.
C.
D.

zinterpretowa dane z diagramu

wszyscy ankietowani lubi dowcipy.
ankietowani ró nie odnosz si do dowcipów.
połowa ankietowanych nie lubi dowcipów.
ankietowanych nie miesz dowcipy niedorzeczne.

Zadanie 10. (0-1)
Przedmiotem kpiny w krotochwili jest
A.
B.
C.
D.

okre li intencje autora tekstu
literackiego

wygl d kupca.
wygl d zakonnika.
postawa zakonnika.
postawa kupca.

Zadanie 11. (0-1)
Które powiedzenie najtrafniej ilustruje zdarzenie
przedstawione w Tek cie II?
A.
B.
C.
D.

Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Niósł lepy kulawego.
Wszystkie drogi prowadz do Rzymu.
Syty głodnego nie zrozumie.

Zadanie 18. (0-1)
Praca Jacka Sasina ma
A.
B.
C.
D.

zinterpretowa tekst, wskazuj c
oddaj ce jego sens powiedzenie
o charakterze przeno nym

odczyta intencje autora rysunku

przekona , e jako to b dzie.
u wiadomi , e nie wi ci garnki lepi .
rozbawi i skłoni do przemy le .
wzruszy i wzbudzi lito .
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Zadanie 24. (0-2)
Wymie wady i zalety kupca z Krotochwili, jak zinterpretowa tekst, wskazuj c
zakonnik jeden wyrz dził kupcowi pewnemu Leonarda wady i zalety bohatera
da Vinci.
wady:
……………………………………………………………
zalety:
…..…………………………………………………..……

Komentarz:
Zgodnie z intencj autora zadania ucze powinien wskaza wady i zalety bohatera
„Krotochwili...” Leonarda da Vinci. Nie znajdzie ich bezpo rednio w tek cie, dopiero
wnikliwa analiza tre ci utworu umo liwi poprawne wykonanie zadania i wskazanie cech, które
ujawniaj si podczas działania kupca i s podstaw naszej oceny.
Sposób zapisu odpowiedzi nie jest wskazany w poleceniu. Nie ma znaczenia, czy ucze zapisze
j w formie przymiotnikowej (cechy) czy rzeczownikowej (nazwy cechy). Dopuszczalna jest te
odpowied w formie opisowej. Warunkiem, jaki musi spełni ucze , by otrzyma maksymaln
liczb punktów, jest podanie przynajmniej dwóch wad i dwóch zalet kupca. Wskazanie jedynie
wad lub tylko zalet umo liwia uzyskanie połowy punktów przewidzianych za zadanie. Za
wymienienie 1 wady i 1 zalety pisz cy nie otrzymuje punktów.

Przykłady poprawnych odpowiedzi uczniowskich do zadania 24.
Przykład 1.
wady: zachłanno , sk pstwo, przebiegło , egoizm, spryt
zalety: poczucie humoru, dystans wobec siebie, spryt
Przykład 2.
wady: zarozumiały, niesprawiedliwy, uwa ał si za lepszego od innych, sprytny
zalety: rozumny, potrafił mia si z siebie, był wesoły, umiał przyjmowa pora ki
Przykład 3.
wady: charakteryzuje si sprytem i przebiegło ci , nie liczy si z innymi
zalety: potrafił zrozumie swój bł d i sam zacz ł si mia z dowcipnej zemsty zakonnika,
jest inteligentny, dobrze zna reguły zakonu i potrafi je wykorzysta
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Standard 3.
Wyszukiwanie informacji zawartych w ró nych tekstach kultury
[4 punkty]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 6. (0-1)
Polacy najbardziej lubi dowcipy
A.
B.
C.
D.

absurdalne i sytuacyjne.
polityczne i nieprzyzwoite.
sytuacyjne i polityczne.
niesklasyfikowane i sytuacyjne.

Zadanie 8. (0-1)
Kupiec, aby osi gn
A.
B.
C.
D.

wyszuka informacje na
diagramie

wyszuka informacje we
fragmencie tekstu literackiego

cel, odwołał si do

uczu zakonników.
swego samopoczucia.
norm społecznych.
reguły zakonnej.

Zadanie 23. (0-2)
Cytuj c odpowiednie fragmenty Tekstu IV, podaj wskaza cechy pouczaj cego
miechu i „zbawiennego” artu
warunki, jakie – zdaniem autora – powinny spełnia :
•

pouczaj cy miech –

•

„zbawienny” art –

Komentarz:
Aby otrzyma maksymaln liczb punktów, nale y wypisa te dwa fragmenty tekstu, które
zawieraj warunki, jakie maj spełnia pouczaj cy miech i „zbawienny” art. Zacytowanie
jednego poprawnego fragmentu to mo liwo otrzymania połowy punktów przewidzianych dla
tego zadania. Nie przyznaje si punktu, je eli odpowied nie jest cytatem, mimo e pozostałe
kryteria s spełnione. Brak cudzysłowu nie wpływa na punktacj za odpowied .

Poprawna odpowied do zadania 23.
pouczaj cy miech – „kiedy si z przywar, nie z osób natrz sa”
„zbawienny” art – „kiedy szczypie, a nie k sa”
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Standard 4.
Dostrzeganie w odczytywanych tekstach rodków wyrazu i okre lanie ich
funkcji
[2 punkty]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 1. (0-1)
Tekst I to
A.
B.
C.
D.

okre li form wypowiedzi

reporta .
felieton.
wywiad.
sprawozdanie.

Zadanie 16. (0-1)
Praca Jacka Sasina jest
A.
B.
C.
D.

wskaza dziedzin sztuk
plastycznych słu c
okre lonemu celowi

rysunkiem satyrycznym.
grafik u ytkow .
szkicem z natury.
fotografi artystyczn .

Standard 5.
Odnajdywanie i interpretowanie zwi zków przyczynowo-skutkowych
w rozwoju cywilizacyjnym Polski i wiata
[2 punkty]

Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 14. (0-1)
Podró ni nocowali w lesie, poniewa
A.
B.
C.
D.

wskaza przyczyny okre lonego
zachowania podró nych

zabł dzili w ciemno ciach.
tak zaplanowali nocleg.
nagle poczuli zm czenie.
nie mieli pieni dzy na nocleg.

Zadanie 15. (0-1)
Podró ni nie przetrwali noclegu w lesie, gdy
A.
B.
C.
D.

nie mieli nic do jedzenia i picia.
nie przewidzieli narastaj cego chłodu.
nie wiedzieli, co robi w zaistniałej sytuacji.
nie podj li niezb dnych działa i zasn li.

11
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Standard 6.
Dostrzeganie i analizowanie kontekstów niezb dnych do interpretacji
tekstów kultury
[3 punkty]

Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 12. (0-1)
Autor Krotochwili, jak zakonnik jeden wyrz dził
kupcowi pewnemu jest znany przede wszystkim jako
A.
B.
C.
D.

bajkopisarz epoki staro ytnej.
szesnastowieczny dramaturg.
malarz przełomu XV i XVI wieku.
malarz przełomu XVI i XVII wieku.

Zadanie 19. (0-1)
Prezentowana praca mogła powsta
w roku
A.
B.
C.
D.

przywoła kontekst historyczny
niezb dny do odczytania dzieła
literackiego

najwcze niej przywoła kontekst historyczny
niezb dny do odczytania dzieła
plastycznego

1989.
1990.
2004.
2005.

Zadanie 20. (0-1)
Wska szereg, w którym fakty historyczne zapisano wskaza uporz dkowany
chronologicznie szereg wydarze
chronologicznie.
A. Obrady Okr głego Stołu, zburzenie muru berli skiego,
przyst pienie Polski do NATO, wej cie Polski do Unii
Europejskiej.
B. Zburzenie muru berli skiego, obrady Okr głego Stołu,
wej cie Polski do Unii Europejskiej, przyst pienie
Polski do NATO.
C. Wej cie Polski do Unii Europejskiej, obrady
Okr głego Stołu, zburzenie muru berli skiego,
przyst pienie Polski do NATO.
D. Przyst pienie Polski do NATO, obrady Okr głego
Stołu, zburzenie muru berli skiego, wej cie Polski do
Unii Europejskiej.
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Obszar II
Tworzenie własnego tekstu

Dokonywanie celowych operacji na tek cie
Zadanie
Zadanie 22. (0-4)
•
Stre
w 3 – 4 zdaniach utwór •
Aleksandra Fredry Trzeba by.
•
•

[4 punkty]
Sprawdzano, czy umiesz

wybra najwa niejsze informacje
pisa zwi le
tworzy tekst spójny, logicznie uporz dkowany
przekazywa my li w sposób jasny, poprawny
pod wzgl dem j zykowym

Komentarz:
Udzielenie prawidłowej odpowiedzi wymagało dokładnego przeczytania i zrozumienia tekstu
wyj ciowego, a nast pnie streszczenia go zgodnie z warunkami podanymi w poleceniu.
Autor nowego tekstu musiał pami ta , e powinien on by krótszy od oryginału, uwzgl dnia
tylko to, co jest istotne w tek cie i stanowi wynik selekcji informacji zawartych w tek cie
wyj ciowym, podanych w tej samej kolejno ci co w tek cie streszczanym. Tekst nie powinien
zawiera dialogów, cytatów i przytocze , komentarzy odautorskich i dygresji. Pisz cy musiał
wi c wyeliminowa to, co nie jest istotne dla zrozumienia tre ci (przykłady, wyliczenia),
dokona uogólnie i zapisa tekst, unikaj c zwrotów i wyra e z tekstu.
Dla oceniaj cych zadanie istotne powinno by , czy autor powstałego tekstu przywołał
zdarzenia, dokonuj c wyboru istotnych informacji, bez których zrozumienie tre ci byłoby
niemo liwe, zapisał je w 3 – 4 zdaniach, tworz c tekst spójny i logicznie uporz dkowany,
poprawny pod wzgl dem j zykowym. Za spełnienie tych wymaga ucze otrzymuje
maksymaln liczb punktów.

Przykłady poprawnych odpowiedzi uczniowskich do zadania 22.
Przykład 1.
Dawno temu czterech podró nych zabł dziło w lesie. Rozpalili ognisko, aby si ogrza
w mro n noc. Ka dy miał inny pomysł na pilnowanie ognia, ale nikt nie zrobił niczego, by
go zrealizowa . W efekcie ogie zgasł, a podró ni pomarli z zimna.
Przykład 2.
Czterech podró nych zabł dziło w lesie. Postanowili zatrzyma si na nocleg, rozpalili
ognisko i rozło yli si przy nim. Potem ka dy radził, co powinni zrobi , aby przetrwa
mro n noc, ale byli zbyt leniwi, by wprowadzi pomysły w ycie. Kiedy podró nicy zasn li,
ogie zgasł, a oni zmarli z zimna.
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Przykład 3.
Utwór A. Fredry przedstawia histori czterech podró nych, którzy zabł dzili w lesie.
Postanowili tam przenocowa , a ka dy z nich dawał dobre rady maj ce uchroni ich przed
zamarzni ciem. aden z nich nie wprowadził ich jednak w czyn, co spowodowało, e cała
czwórka zamarzła podczas snu.
Przykład 4.
Utwór Aleksandra Fredry pt. „Trzeba by” opowiada przygod fikcyjnych podró ników,
którzy noc zabł dzili w lesie. Ka dy z nich radził, co nale y zrobi , aby przetrwa noc.
Dyskutowali o tym długo, ale aden z nich nie podj ł niezb dnych działa i wszyscy zgin li.
Sw opowie autor ko czy nauk , z której wynika, e gdzie tylko puste słowa, biada sprawie
i ludziom, którzy je mówi .

Tworzenie tekstu u ytkowego

[5 punktów]

Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 25. (0-5)
• redagowa tekst na zadany temat, zachowuj c
Napisz ogłoszenie o konkursie na
wymogi typowe dla ogłoszenia
rysunek satyryczny, którego tematyka • tworzy tekst dostosowany do sytuacji
b dzie dotyczyła ycia szkoły.
komunikacyjnej
• tworzy tekst spójny i zwi zły
• przestrzega zasad ortografii i interpunkcji
Komentarz:
Pisanie ogłoszenia, które jest krótkim tekstem, maj cym na celu powiadomienie kogo
o jakim wa nym wydarzeniu, wymaga od ucznia uwzgl dnienia informacji wskazuj cych, co
jest przedmiotem ogłoszenia, czyli kto, kogo i o czym zawiadamia. W tym przypadku
oczekiwanymi informacjami s : wskazanie organizatora i tematu konkursu oraz okre lenie
miejsca i terminu nadsyłania prac b d rozstrzygni cia konkursu.
Niezb dne jest równie dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. Na
zrealizowanie tego kryterium wskazuje np. zastosowanie wyrazów o charakterze
perswazyjnym (mog to by słowa zach ty do udziału w konkursie).
Pozostałe punkty przyznawane s za kompozycj wypowiedzi, j zyk i styl oraz zapis.
Ogłoszenie powinno stanowi tekst zwi zły i uporz dkowany, zapisany z zachowaniem norm
poprawno ci j zykowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Dopuszcza si 1 bł d w ka dej
z wymienionych kategorii.
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Przykłady poprawnych odpowiedzi uczniowskich do zadania 25.
Przykład 1.
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, i samorz d szkolny ogłasza konkurs na najciekawszy
rysunek satyryczny z ycia szkoły. Rysunek powinien by wykonany na papierze formatu A4
oraz podpisany przez wykonawc . Prace prosimy oddawa do p. Kowalskiej do ko ca
kwietnia br. Serdecznie zapraszamy do wzi cia udziału w konkursie. Nagrody czekaj !
Rada Samorz du Szkolnego

Przykład 2.

UWAGA !!!
Organizujemy konkurs na rysunek satyryczny z ycia szkoły. Na prace czekamy do
18 maja 2006 roku w sekretariacie szkoły. Technika dowolna. Dla laureatów trzech
pierwszych miejsc przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Samorz d szkolny
Przykład 3.
OGŁOSZENIE
S dzisz, e potrafisz rysowa ? Umiesz poł czy ciekaw form graficzn
z ironicznym komentarzem? Wnikliwie obserwujesz otaczaj c ci rzeczywisto ? Mamy co
specjalnego wła nie dla ciebie! Konkurs na najlepszy rysunek satyryczny z ycia naszej
szkoły! To idealna okazja pokazania wiatu swojego talentu! Nie zwlekaj! Atrakcyjne
nagrody! Zgłoszenia przyjmujemy codziennie w redakcji gazety szkolnej – sala 212.
Czekamy tylko do 15 maja 2006 r. Do zobaczenia!
Samorz d szkolny
Przykład 4.

Ogłoszenie
Dnia 17 IV 2006 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odb dzie si
konkurs plastyczny pt. „ ycie szkoły okiem satyry”. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o wcze niejsze zgłoszenie si u p. Kowalczyk.
Zwyci zca ma zapewnione miejsce w liceum plastycznym! Zapraszamy!
Samorz d szkolny
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Redagowanie rozprawki

[16 punktów]

Zadanie
Zadanie 26. (0-16)
Napisz rozprawk , w której uzasadnisz,
e miech niekiedy mo e by nauk .
Odwołaj si do przykładów z literatury
lub filmu, ewentualnie z obu tych
dziedzin.

Sprawdzano, czy umiesz
•
•
•
•
•
•

Pami taj, e Twoja praca nie powinna
by krótsza ni połowa wyznaczonego
•
miejsca.
•
•
•
•

pisa na temat
dobra informacje
posłu y si przykładami w funkcji
argumentacyjnej
wła ciwie wykorzysta informacje
podsumowa rozwa ania
stosowa zasady typowe dla kompozycji
budowanej wypowiedzi
zredagowa tekst spójny
zredagowa tekst logicznie uporz dkowany
pisa poprawnie pod wzgl dem j zykowym
dostosowa styl wypowiedzi do sytuacji
komunikacyjnej
przestrzega zasad interpunkcji i ortografii

Komentarz:
Redaguj c dłu sz form wypowiedzi, uczniowie powinni wykaza si umiej tno ciami:
– tworzenia tekstu na zadany temat
– formułowania, porz dkowania i warto ciowania argumentów uzasadniaj cych
stanowisko własne lub cudze
– analizowania, porównywania, porz dkowania i syntetyzowania informacji zawartych
w tekstach kultury
– stosowania zasad organizacji tekstu
– budowania wypowiedzi poprawnej pod wzgl dem j zykowym, stylistycznym,
ortograficznym i interpunkcyjnym.
Poprawne rozwi zanie zadania wymaga zarówno znajomo ci formy, w jakiej
powinien wypowiedzie si pisz cy, jak i uwa nej analizy polecenia, które okre la warunki
niezb dne do napisania tekstu zgodnego z tematem. Zaprezentowanie przez pisz cego
stanowiska wskazuj cego, e „ miech niekiedy mo e by nauk ”, nie pozostawia pisz cemu
pełnej swobody w zakresie doboru tre ci. Bł dem byłoby tu oparcie si na własnych
do wiadczeniach czy przekonaniach, konieczne jest natomiast przywołanie przykładów
z dziedzin wskazanych w temacie wypracowania. Zakres argumentacji wyznacza zapis
nakazuj cy odwołanie si do przykładów z literatury lub filmu, ewentualnie z obu tych
dziedzin. Polecenie okre la równie liczb przykładów, którymi nale y si posłu y dla
udowodnienia prawdziwo ci tezy – u ycie liczby mnogiej wskazuje, i powinny to by
przynajmniej dwa przykłady.
Charakteryzuj ca si ustalon struktur rozprawka ma kompozycj trójdzieln ,
zawieraj c wst p, rozwini cie (argumentacj ) i zako czenie (podsumowanie rozwa a ),
oddzielone akapitami. Jest tekstem odznaczaj cym si logik argumentacji, uporz dkowanym
i spójnym. Za zrealizowanie tych zało e ucze otrzymuje maksymaln liczb punktów
przewidzianych za to kryterium.
Niezwykle wa ne jest równie dostosowanie stylu wypowiedzi do sytuacji
komunikacyjnej i jej zapis bezbł dny pod wzgl dem j zykowym, zgodny z zasadami ortografii
i interpunkcji.
Nale y te pami ta , e za prac na inny temat pisz cy nie otrzymuje punktów,
a wypracowanie musi zaj co najmniej połow wyznaczonego miejsca.
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Przykład poprawnej odpowiedzi uczniowskiej do zadania 26.

O tym, e miech niekiedy mo e by nauk , przekonali my si niejednokrotnie.
I cho pocz tkowo nie zawsze czuli my si zr cznie, kiedy to my byli my obiektem artów,
po przemy leniu całej sytuacji dochodzili my do wniosku, e nasi prze miewcy mieli racj .
Na własne yczenie zafundowali my sobie tak sytuacj . Potwierdzenie tej tezy znajdziemy
tak e w literaturze.
Przykładem mo e by zamieszczona w arkuszu „Krotochwila, jak zakonnik jeden
wyrz dził kupcowi pewnemu” Leonarda da Vinci. miejemy si ze zdarzenia, jakie
przytrafiło si bohaterowi opowiastki, ale mieje si równie sam bohater, co dowodzi jego
poczucia humoru i uczciwo ci. Potrafi nie tylko przyzna si do winy, ale i wyci gn
wnioski ze zdarzenia, przyznaj c, e zakonnik miał racj , by tak post pi . A trudno
powstrzyma si przed zacytowaniem przysłowia „Nie czy drugiemu, co tobie niemiłe”.
Przypomn jeszcze bajk Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”. Gaweł całymi dniami
urz dza w swoim mieszkaniu zabawy, które przeszkadzaj mieszkaj cemu nad nim Pawłowi.
Mimo pró b Gaweł nie przestaje hałasowa , wi c Paweł odpłaca mu pi knym za nadobne,
zalewaj c mu mieszkanie. Autor uprzedza przed konsekwencjami naprzykrzania si innym
i sugeruje, e powiedzenie „Wolno Tomku w swoim domku”, którym cz sto zasłania si
Gaweł, nie oznacza nieliczenia si z innymi, bo to si mo e le sko czy dla post puj cego
zgodnie z wyznawan reguł .
Utwory humorystyczne mog nie ze sob nauki moralne. Ich warto dydaktyczn
doceniali poeci i pisarze ró nych epok. Co to oznacza dla nas? Otó czytaj c takie dzieła
i odnajduj c w nich przesłania, mo emy sta si lepszymi lud mi, bo „ miech niekiedy mo e
by nauk ”. Chciałabym podkre li jednak, e nie ka dy art jest dla wszystkich tak samo
mieszny. artujmy wi c tak, aby nikogo nie urazi , miejmy si z ludzkich słabo ci, nie
z nich samych.
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