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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA
ARKUSZA I
Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Czystka etniczna.
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybieraü róĪną formĊ
jĊzykową, ale ich sens musi byü synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracĊ ucznia, naleĪy
stosowaü punktacjĊ z modelu.
Uwaga: Za peáną odpowiedĨ przyznaje siĊ maksymalną liczbĊ punktów, za niepeáną –
wskazaną w rubryce „punkty cząstkowe”. Nie naleĪy przyznawaü poáówek punktów. Za brak
odpowiedzi lub odpowiedĨ báĊdną nie przyznaje siĊ punktów.
Nr
zadania

1

Odpowiedzi

Maksymalna
liczba
punktów

B

1

Punkty
cząstkowe

WyjaĞnij, na czym polega zjawisko internacjonalizacji polszczyzny.

2

Zjawisko to polega na zwiĊkszaniu liczby wyrazów miĊdzynarodowych,
tych samych w róĪnych jĊzykach

1

Jaką przyczynĊ narodowej niechĊci do zapoĪyczeĔ wskazuje autor w akapicie 3.?

3

Unikanie zapoĪyczeĔ, posáugiwanie siĊ czystą polszczyzną byáo
obowiązkiem patriotycznym w okresie niewoli narodowej

1

WymieĔ trzy pozytywne skutki zapoĪyczeĔ jĊzykowych wskazane przez autora artykuáu.

4

x Wzbogacenie zasobów leksykalnych polszczyzny
x Zachowanie kolorytu związanego z pochodzeniem wyrazu
x Wymiana wartoĞci niematerialnych (dóbr kultury) miĊdzy narodami

1
2

za 2
skutki

2

1

Na podstawie akapitu 3. ustal dwa powody, dla których Polacy w mowie potocznej
chĊtnie korzystają z zapoĪyczeĔ.

5

x WszechobecnoĞü angielszczyzny.
x Niskie wyksztaácenie przeciĊtnego obywatela (trudnoĞci z
táumaczeniem zapoĪyczeĔ skáaniają do przejmowania ich w caáoĞci).

Podaj trzy przykáady okolicznoĞci, w których angielszczyzna jest szczególnie przydatna.

x

6

x

x

x

7

Szczególna przydatnoĞü angielszczyzny wynika z tego, Īe coraz wiĊcej

interesów prowadzi siĊ za granicą, liczne są zagraniczne wyjazdy
sáuĪbowe i wypoczynkowe.
JĊz. angielski ma wiele pojĊü, których nie wyksztaáciáa polszczyzna
(np. w tytulaturze funkcyjnej w rozbudowanych firmach).
Dla informatyki, telewizji kablowej i satelitarnej oraz Internetu
jĊzykiem podstawowym jest angielski.
Upowszechnia siĊ masowa kultura angloamerykaĔska.
C

2

1

Wypisz z artykuáu wszystkie instytucje, które we Francji i Niemczech zajmują siĊ
sprawami czystoĞci jĊzyka narodowego.

8

We Francji: Generalna Delegacja ds. JĊzyka Francuskiego, Wysoki
Komitet ds. JĊzyka Francuskiego, gabinet premiera – „komisja
terminologiczna”;
w Niemczech: Akademia JĊzyka i Literatury w Wiesbaden

1

1 za 2
przykáady
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Napisz, jakimi polskimi odpowiednikami moĪna zastąpiü wyrazy:

9

a) alienacja = wyobcowanie
b) frustracja = zniechĊcenie, gorycz
c) reumatyzm = goĞciec

2

WyjaĞnij, jaką funkcjĊ peáni cudzysáów w wyraĪeniu „rodowity Francuz” (akapit 5.).

10

UĪycie cudzysáowu wskazuje na ironiĊ, „rodowity Francuz” =
obcokrajowiec lub obywatel francuski pochodzący z dawnych kolonii.

1

Na podstawie ostatniego akapitu artykuáu sformuáuj definicjĊ tzw. zapoĪyczeĔ
wewnĊtrznych.

11

12

ZapoĪyczenie wewnĊtrzne – neologizmy nazywające okolicznoĞci
wspóáczesnego Īycia spoáecznego
Dziennikarz w akapicie 1. napisaá: Obce zapoĪyczenia wydają siĊ jednak problemem
najmniejszym. Jaki istotny problem jĊzykowy wspóáczesnej polszczyzny autor wskazaá
w artykule?

1

1

Brak precyzji w posáugiwaniu siĊ zapoĪyczeniami.
ObjaĞnij:
a. znaczenie dosáowne wyraĪenia tytuáowego: czystka etniczna
b. znaczenie przenoĞne wyraĪenia tytuáowego: czystka etniczna, wynikające z artykuáu

13

Czystka etniczna = eksterminacja narodu, zbrojne wyrugowanie
przedstawicieli okreĞlonej narodowoĞci (np. w wyniku wojny czy
zmian administracyjnych) na danym obszarze.
W znaczeniu przenoĞnym czystka etniczna = oczyszczenie polszczyzny
z wyrazów obcego pochodzenia.

14

Popraw podane wyraĪenia, zastĊpując wyrazy zapoĪyczone wyrazami polskimi:
a) lista ofiar Ğmiertelnych skompilowana przez PalestyĔczyków
b) zespóá akredytowany przy Ochotniczej StraĪy PoĪarnej

15

Zamiast skompilowana powinno byü sporządzona, zestawiona;
zamiast akredytowany powinno byü dziaáający lub powoáany.
D

2

1

1

1
Razem - 20
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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz I, temat 1.
Temat: 1. RóĪne wizje zaĞwiatów. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego i wiersz
Urszula Kochanowska Bolesáawa LeĞmiana, zwróü uwagĊ na portret dziecka
oraz kreacje innych bohaterów.
I.

ROZWINIĉCIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów)

WstĊpne rozpoznanie
1. Nadawca i odbiorca wypowiedzi poetyckiej, np.
 monolog – wyznanie ojca adresowane do zmaráej córki
 monolog – opowieĞü dziewczynki o spotkaniu z Bogiem w niebie
Przedstawienie wizji poĞmiertnych losów Urszulki
2. Tren X, np.
 wykorzystanie toposu ubi sunt [gdzie są (dusze zmaráych)]
 znajomoĞü róĪnych systemów, wierzeĔ
 niepewnoĞü co do losów czáowieka po Ğmierci
 zwątpienie w Īycie wieczne
3. Urszula Kochanowska, np.
 antropomorfizacja nieba
 niebiosów pustkowie nie jest nagrodą dla maáego czáowieka
 pobyt w niebie namiastką Īycia
 humanizm autora wyraĪający siĊ zainteresowaniem czáowiekiem
i jego losem
 nawiązanie do powszechnych wyobraĪeĔ nieba

Punktacja
0–2

0–3

0–3

Przedstawienie portretu Urszulki
4. Tren X , np.
 przedwczeĞnie zmaráa dziewczynka
 maáe, niewinne dziecko (anioáek maáy)
 urocza, miáa osoba (wdziĊczna)
 ukochana córka, do której tĊskni opuszczony przez nią ojciec
5. Urszula Kochanowska, np.
 samotne dziecko, przebywające w nowym, obcym otoczeniu
 dziecko tĊskniące za rodziną, Czarnolasem, Īyciem ziemskim
 istota nieszczĊĞliwa, którą Bóg chce pocieszyü
 dziewczynka odczuwająca lĊk przed Bogiem
 maáa gospodyni pracowicie przygotowująca dom na przybycie
rodziców

0–3

0–3

Przedstawienie portretów innych bohaterów
6.Ojciec w Trenie X , np.
 podmiot liryczny wypowiadający siĊ w formie monologu
 rodzic zbolaáy, rozpaczający po Ğmierci ukochanego dziecka
 czáowiek ciekawy losów poĞmiertnych
 chrzeĞcijanin pytający o sens przedwczesnej Ğmierci dziecka
 filozof rozwaĪający kwestie Ğmierci i Īycia pozagrobowego
 poeta mistrzowsko posáugujący siĊ gatunkiem trenu

0–4
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7. Bóg w Urszuli Kochanowskiej, np.
 istota boska poddana personifikacji
 Bóg o cechach ojcowskich, obdarzający dziecko troską
 stwórca, czarodziej mający moc kreowania
 Bóg niedoskonaáy, poniewaĪ nie ukoiá Īalu czáowieka tĊskniącego
za ziemskim Īyciem
 Pan litoĞciwy i dobry
Sformuáowanie wniosku peánego, np.
 Tren – formuáuje pytania dotyczące Īycia po Ğmierci
 Urszula Kochanowska – konkretyzuje wizjĊ nieba, odwoáując siĊ do
powszechnych wyobraĪeĔ, powstaáych pod wpáywem Biblii
 portret Urszulki w wierszu LeĞmiana kopią wizerunku utrwalonego
w Trenach
 portret ojca i Boga-Ojca wpisuje siĊ w tradycjĊ kulturową
9. Sformuáowanie wniosku czĊĞciowego, np.
 obydwa utwory áączy portret Urszulki
 przestrzeĔ zaĞwiatów zgodna z tradycją, potocznymi wyobraĪeniami
10. PodjĊcie próby podsumowania, np.
 obydwa utwory áączy portret Urszulki

0–3

0–4

4

2

1

II.
KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)
KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie
tematu

 podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
5
 uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci,
3
 wskazująca na podjĊcie próby porządkowania myĞli, na ogóá spójna.
1
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
III.
STYL (maksymalnie 5 punktów)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi;
urozmaicona leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny; wystarczająca leksyka,
 na ogóá komunikatywny, dopuszczalne schematy jĊzykowe.

5
3
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IV.
JĉZYK (maksymalnie 12 punktów)
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona skáadnia,
poprawne: sáownictwo, frazeologia i fleksja,
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawne: skáadnia, sáownictwo, frazeologia
i fleksja,
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wiĊkszoĞci poprawne
skáadnia, sáownictwo i frazeologia,
 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów skáadniowych, sáownikowych,
frazeologicznych i fleksyjnych,

12
9
6
3
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 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów fleksyjnych, licznych báĊdów
skáadniowych, sáownikowych i frazeologicznych.

1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
V.
ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
 bezbáĊdna ortografia;
poprawna interpunkcja (nieliczne báĊdy);
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy II stopnia);
na ogóá poprawna interpunkcja;
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy róĪnego stopnia);
interpunkcja niezakáócająca komunikacji (mimo róĪnych báĊdów).

3
2
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0–4
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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz I, temat 2.
Temat 2. To chory kąt [...] – analizując fragment, zwróü uwagĊ na przemyĞlenia Stanisáawa
Wokulskiego dotyczące sytuacji w kraju i odnieĞ je do innych opinii
o spoáeczeĔstwie wyraĪonych Lalce B. Prusa.
I.

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna uzyskaü maksymalnie 25 punktów)
Analiza fragmentu
1. OkreĞlenie realiów fragmentu, np.
 spacer (przechadzka) po Warszawie (PowiĞlu)
 narracja 3 – osobowa (narrator zna myĞli bohatera)
 Ğwiat postrzegany z perspektywy Wokulskiego
2. Skomentowanie nastroju bohatera, np.
 wstrĊt do dotychczasowego Īycia
 niewiara w idee pozytywistyczne
 odrzucenie pracy organicznej
 dystans wobec ludzi i samego siebie
3. Przedstawienie refleksji // przemyĞleĔ Wokulskiego, np.
 fatalizm ludzkiej egzystencji
 poczucie marnoĞci istnienia
 ĞmiesznoĞü wysiáków ludzkoĞci
 wiersz Zagórskiego potwierdzeniem (pointą) przemyĞleĔ bohatera
4. OkreĞlenie wyraĪonej przez bohatera oceny sytuacji w kraju, np.
 krytyczna ocena kraju (wszystko dąĪy do spodlenia)
 niewiara w rozwój, postĊp cywilizacyjny (idea bulwarów skontrastowana
z ruderami PowiĞla)
 niewiara w moĪliwoĞü naprawy kraju (metafora leĪącej drabiny)
 biernoĞü, pozorna aktywnoĞü spoáeczeĔstwa
 brak szacunku dla ludzi wyksztaáconych, ceniących wiedzĊ
 ograniczanie jednostek przejawiających inicjatywĊ
 los Wokulskiego konsekwencją sytuacji w kraju i uwarunkowaĔ spoáecznych
5. Wnioski (z analizy fragmentu), np.
 subiektywna ocena podyktowana doĞwiadczeniami Īyciowymi bohatera
 obraz kraju jako projekcja nastroju bohatera
Wykorzystanie treĞci zawartych w powieĞci – sądy na temat sytuacji spoáecznej
6. Charakterystyka i ocena arystokracji i szlachty, np.
 Īycie ponad stan, utrata majątków
 egoizm
 anachronicznoĞü, degeneracja
 nieumiejĊtnoĞü odnalezienia siĊ w nowej sytuacji
 demoralizacja
 pogarda dla ludzi z innych grup spoáecznych
7. Charakterystyka i ocena mieszczaĔstwa, np.
 anachronicznoĞü
 niechĊü wobec tych, którym siĊ powiodáo
 biernoĞü, obawa przed ryzykiem
 brak akceptacji dla mieszczaĔstwa pochodzenia Īydowskiego
(zahamowanie procesu asymilacji)

0–2

0–2

0–3

0–4

0–2

0–2

0–2
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8.



9.



Charakterystyka i ocena ludzi z nizin spoáecznych, np.
nĊdza mieszkaĔców PowiĞla
niezaradnoĞü, ale i lenistwo
bierna zgoda na záy los
Sformuáowanie wniosków (powieĞü), np.
negatywna ocena spoáeczeĔstwa
raĪące kontrasty: dzielnica nĊdzarzy (PowiĞle) i przepych arystokratycznych
salonów (ĝródmieĞcie)
 bezradnoĞü jednostek twórczych i myĞlących
 wynalazki naukowe i postĊp cywilizacyjny nie odmienią kraju i ludzi
10. Sformuáowanie wniosku peánego, np.
 idealiĞci na tle spoáecznego rozkáadu
 anachronicznoĞü struktury spoáecznej uniemoĪliwiającej rozwój
i postĊp
 bezsilnoĞü programu organicznikowskiego wobec „schorzeĔ” spoáecznych
 bezradnoĞü jednostek postĊpowych (niewola, egoizm klas wyĪszych, brak
przyzwolenia na postĊp cywilizacyjny)
11. Sformuáowanie wniosku czĊĞciowego, np.
 ograniczenie spoáeczeĔstwa spowodowane niewolą
 filantropia nie moĪe uregulowaü kwestii spoáecznych
 bankructwo haseá pozytywistycznych
12. PodjĊcie próby podsumowania, np.
 idealiĞci na tle spoáecznego rozkáadu
 skontrastowanie nĊdzy PowiĞla z dostatkiem ĝródmieĞcia

0–2

0–2

0–4

4

2

1

VII. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)
KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie
tematu

 podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
5
 uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci,
3
 wskazująca na podjĊcie próby porządkowania myĞli, na ogóá spójna.
1
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VIII. STYL (maksymalnie 5 punktów)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi;
urozmaicona leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny; wystarczająca leksyka,
 na ogóá komunikatywny, dopuszczalne schematy jĊzykowe.

5
3
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IX.
JĉZYK (maksymalnie 12 punktów)
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona skáadnia,
poprawne: sáownictwo, frazeologia i fleksja,

12
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 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawne: skáadnia, sáownictwo, frazeologia
i fleksja,
 jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wiĊkszoĞci poprawne
skáadnia, sáownictwo i frazeologia,
 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów skáadniowych, sáownikowych,
frazeologicznych i fleksyjnych,
 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów fleksyjnych, licznych báĊdów
skáadniowych, sáownikowych i frazeologicznych.

9
6
3
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
X.
ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
 bezbáĊdna ortografia;
poprawna interpunkcja (nieliczne báĊdy);
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy II stopnia);
na ogóá poprawna interpunkcja;
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy róĪnego stopnia);
interpunkcja niezakáócająca komunikacji (mimo róĪnych báĊdów).

3
2
1

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
XI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0–4

