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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA 
ARKUSZA I  

 
Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Czystka etniczna. 

 

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mog  przybiera  ró n  form  

j zykow , ale ich sens musi by  synonimiczny wobec modelu. Oceniaj c prac  ucznia, nale y 

stosowa  punktacj  z modelu.  

Uwaga: Za pe n  odpowied  przyznaje si  maksymaln  liczb  punktów, za niepe n  – 

wskazan  w rubryce „punkty cz stkowe”. Nie nale y przyznawa  po ówek punktów. Za brak 

odpowiedzi lub odpowied  b dn  nie przyznaje si  punktów.  

 
Nr 

zada- 
nia 

Odpowiedzi 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

Punkty 
cz stkowe 

1 B 1  

2 

Wyja nij, na czym polega zjawisko internacjonalizacji polszczyzny. 
 

Zjawisko to polega na zwi kszaniu liczby wyrazów mi dzynarodowych, 

tych samych w ró nych j zykach 

1  

3 

Jak  przyczyn  narodowej niech ci do zapo ycze  wskazuje autor w akapicie 3.? 
 

Unikanie zapo ycze , pos ugiwanie si  czyst  polszczyzn  by o 

obowi zkiem patriotycznym w okresie niewoli narodowej 

1  

4 

Wymie  trzy pozytywne skutki zapo ycze  j zykowych wskazane przez autora artyku u. 
 

 Wzbogacenie zasobów leksykalnych polszczyzny 

 Zachowanie kolorytu zwi zanego z pochodzeniem wyrazu 

 Wymiana warto ci niematerialnych (dóbr kultury) mi dzy narodami 

2 
1 

za 2 

skutki 

5 

Na podstawie akapitu 3. ustal dwa powody, dla których Polacy w mowie potocznej 

ch tnie korzystaj  z zapo ycze . 

 

 Wszechobecno  angielszczyzny.  

 Niskie wykszta cenie przeci tnego obywatela (trudno ci z 

t umaczeniem zapo ycze  sk aniaj  do przejmowania ich w ca o ci). 

2 1 

6 

Podaj trzy przyk ady okoliczno ci, w których angielszczyzna jest szczególnie przydatna. 

 

 Szczególna przydatno  angielszczyzny wynika z tego, e coraz wi cej 

interesów prowadzi si  za granic , liczne s  zagraniczne wyjazdy 

s u bowe i wypoczynkowe.  

 J z. angielski ma wiele poj , których nie wykszta ci a polszczyzna 

(np. w tytulaturze funkcyjnej w rozbudowanych firmach). 

 Dla informatyki, telewizji kablowej i satelitarnej oraz Internetu 

j zykiem podstawowym jest angielski. 

 Upowszechnia si  masowa kultura angloameryka ska. 

2 
1 za 2 

przyk ady

7 C 1  

8 

Wypisz z artyku u wszystkie instytucje, które we Francji i Niemczech zajmuj  si  

sprawami czysto ci j zyka narodowego.  
 

We Francji: Generalna Delegacja ds. J zyka Francuskiego, Wysoki 

Komitet ds. J zyka Francuskiego, gabinet premiera – „komisja 

terminologiczna”;  

w Niemczech: Akademia J zyka i Literatury w Wiesbaden 

1  
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9 

Napisz, jakimi polskimi odpowiednikami mo na zast pi  wyrazy:  

a) alienacja  = wyobcowanie 

b) frustracja = zniech cenie, gorycz 

c) reumatyzm = go ciec 

2  

10 

Wyja nij, jak  funkcj  pe ni cudzys ów w wyra eniu „rodowity Francuz” (akapit 5.). 
 

U ycie cudzys owu wskazuje na ironi , „rodowity Francuz” = 

obcokrajowiec lub obywatel francuski pochodz cy z dawnych kolonii. 

1  

11 

Na podstawie ostatniego akapitu artyku u sformu uj definicj  tzw. zapo ycze  

wewn trznych.  
 

Zapo yczenie wewn trzne – neologizmy nazywaj ce okoliczno ci 

wspó czesnego ycia spo ecznego 

1  

12 

Dziennikarz w akapicie 1. napisa : Obce zapo yczenia wydaj  si  jednak problemem 

najmniejszym. Jaki istotny problem j zykowy wspó czesnej polszczyzny autor wskaza  

w artykule? 
 

Brak precyzji w pos ugiwaniu si  zapo yczeniami. 

1  

13 

Obja nij: 

a. znaczenie dos owne wyra enia tytu owego: czystka etniczna  

b. znaczenie przeno ne wyra enia tytu owego: czystka etniczna, wynikaj ce z artyku u  

Czystka etniczna = eksterminacja narodu, zbrojne wyrugowanie 

przedstawicieli okre lonej narodowo ci (np. w wyniku wojny czy 

zmian administracyjnych) na danym obszarze. 

W znaczeniu przeno nym czystka etniczna = oczyszczenie polszczyzny 

z wyrazów obcego pochodzenia. 

2 1 

14 Popraw podane wyra enia, zast puj c wyrazy zapo yczone wyrazami polskimi:  

a) lista ofiar miertelnych skompilowana przez Palesty czyków 

b) zespó  akredytowany przy Ochotniczej Stra y Po arnej 
 

Zamiast skompilowana powinno by  sporz dzona, zestawiona;  

zamiast akredytowany  powinno by  dzia aj cy lub powo any. 

1  

15 D 1  
 Razem  -  20
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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz I, temat 1. 
 
Temat: 1. Ró ne wizje za wiatów. Analizuj c Tren X Jana Kochanowskiego  i wiersz   

                Urszula Kochanowska Boles awa Le miana, zwró  uwag  na portret dziecka  

                oraz kreacje innych bohaterów. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU  (maksymalnie 25 punktów) 

 

Wst pne rozpoznanie  Punktacja  
1. Nadawca i odbiorca wypowiedzi poetyckiej, np. 

 monolog – wyznanie ojca adresowane do zmar ej córki 

 monolog – opowie  dziewczynki o spotkaniu z Bogiem w niebie  
0 – 2 

Przedstawienie wizji po miertnych losów Urszulki 
2. Tren X, np. 

 wykorzystanie toposu ubi sunt  [gdzie s  (dusze zmar ych)] 

 znajomo  ró nych systemów, wierze  

 niepewno  co do losów cz owieka po mierci 

 zw tpienie w ycie wieczne 

0 – 3 

3. Urszula Kochanowska, np. 

 antropomorfizacja nieba 

 niebiosów pustkowie nie jest nagrod  dla ma ego cz owieka 

 pobyt w niebie namiastk  ycia 

 humanizm autora wyra aj cy si  zainteresowaniem cz owiekiem  

i jego losem 

 nawi zanie do powszechnych wyobra e  nieba 

0 – 3 

Przedstawienie portretu Urszulki  
4.   Tren X , np. 

 przedwcze nie zmar a dziewczynka 

 ma e, niewinne dziecko (anio ek ma y) 

 urocza, mi a osoba (wdzi czna) 

 ukochana córka, do której t skni opuszczony przez ni  ojciec 

0 – 3 

5. Urszula Kochanowska, np.  

 samotne dziecko, przebywaj ce w nowym, obcym otoczeniu 

 dziecko t skni ce za rodzin , Czarnolasem, yciem ziemskim 

 istota nieszcz liwa, któr  Bóg chce pocieszy  

 dziewczynka odczuwaj ca l k przed Bogiem 

 ma a gospodyni pracowicie przygotowuj ca dom na przybycie 

rodziców 

0 – 3 

Przedstawienie portretów innych bohaterów 
6.Ojciec w Trenie X , np. 

 podmiot liryczny wypowiadaj cy si  w formie monologu 

 rodzic zbola y, rozpaczaj cy po mierci ukochanego dziecka 

 cz owiek ciekawy losów po miertnych 

 chrze cijanin pytaj cy o sens przedwczesnej mierci dziecka 

 filozof rozwa aj cy kwestie mierci i ycia pozagrobowego 

 poeta mistrzowsko pos uguj cy si  gatunkiem trenu 

0 – 4 
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7. Bóg w Urszuli Kochanowskiej, np.  

 istota boska poddana personifikacji 

 Bóg o cechach ojcowskich, obdarzaj cy dziecko trosk  

 stwórca, czarodziej maj cy moc kreowania 

 Bóg niedoskona y, poniewa  nie ukoi  alu cz owieka t skni cego  

za ziemskim yciem 

 Pan lito ciwy i dobry  

0 – 3 

Sformu owanie wniosku pe nego, np.                                                                     0 – 4 

 Tren – formu uje pytania dotycz ce ycia po mierci 

 Urszula Kochanowska –  konkretyzuje wizj  nieba, odwo uj c si  do 

powszechnych wyobra e , powsta ych pod wp ywem Biblii  

 portret Urszulki w wierszu Le miana kopi  wizerunku utrwalonego  

w Trenach  

 portret ojca i Boga-Ojca wpisuje si  w tradycj  kulturow  

4 

9.   Sformu owanie wniosku cz ciowego, np. 2 

 obydwa utwory czy portret Urszulki 

 przestrze  za wiatów zgodna z tradycj , potocznymi wyobra eniami 
 

10. Podj cie próby podsumowania, np. 1 

 obydwa utwory czy portret Urszulki  

 

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 
Kompozycj  wypracowania ocenia si  wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie 

tematu 

 podporz dkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, 

przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym,   5 

 uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  

g ównych cz ci,          3 

 wskazuj ca na podj cie próby porz dkowania my li, na ogó  spójna.   1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

III. STYL (maksymalnie 5 punktów) 
 jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi;  

urozmaicona leksyka,         5 

 zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny; wystarczaj ca leksyka, 3 

 na ogó  komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.    1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

IV. J ZYK (maksymalnie 12 punktów) 
 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia,  

poprawne: s ownictwo, frazeologia i fleksja,       12  

 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia  

i fleksja,            9  

 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci poprawne  
sk adnia, s ownictwo i frazeologia,       6 

 j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, s ownikowych,  

frazeologicznych i fleksyjnych,        3 
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 j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów  

sk adniowych, s ownikowych i frazeologicznych.     1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 
V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) 
 bezb dna ortografia;  

poprawna interpunkcja (nieliczne b dy) ;      3 

 poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja;        2 

 poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

interpunkcja niezak ócaj ca komunikacji (mimo ró nych b dów).   1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY       0 – 4 
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Model odpowiedzi i schemat oceniania – Arkusz I, temat 2. 
 

Temat 2.  To chory k t [...] – analizuj c fragment, zwró  uwag  na przemy lenia Stanis awa 

Wokulskiego dotycz ce sytuacji w kraju i odnie  je do innych opinii 

o spo ecze stwie wyra onych Lalce B. Prusa.  

 

I. ROZWINI CIE TEMATU  (mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów) 
Analiza fragmentu 

1. Okre lenie realiów fragmentu, np. 

 spacer (przechadzka) po Warszawie (Powi lu)  

 narracja 3 – osobowa (narrator zna my li bohatera) 

 wiat postrzegany z perspektywy Wokulskiego 

0 – 2 

2. Skomentowanie nastroju bohatera, np. 

 wstr t do dotychczasowego ycia 

 niewiara w idee pozytywistyczne 

 odrzucenie pracy organicznej 

 dystans wobec ludzi i samego siebie 

0 – 2 

3. Przedstawienie refleksji  // przemy le  Wokulskiego, np. 

 fatalizm ludzkiej egzystencji 

 poczucie marno ci istnienia 

 mieszno  wysi ków ludzko ci 

 wiersz Zagórskiego potwierdzeniem (point ) przemy le  bohatera 

0 – 3 

4. Okre lenie wyra onej przez bohatera oceny sytuacji w kraju, np. 

 krytyczna ocena kraju (wszystko d y do spodlenia) 

 niewiara w rozwój, post p cywilizacyjny (idea bulwarów skontrastowana  

z ruderami Powi la) 

 niewiara w mo liwo  naprawy kraju (metafora le cej drabiny) 

 bierno , pozorna aktywno  spo ecze stwa 

 brak szacunku dla ludzi wykszta conych, ceni cych wiedz  

 ograniczanie jednostek przejawiaj cych inicjatyw  

 los Wokulskiego konsekwencj  sytuacji w kraju i uwarunkowa  spo ecznych  

0 – 4 

5. Wnioski (z analizy fragmentu), np. 

 subiektywna ocena podyktowana do wiadczeniami yciowymi bohatera 

 obraz kraju jako projekcja nastroju bohatera 

0 – 2 

Wykorzystanie tre ci zawartych w powie ci – s dy na temat sytuacji spo ecznej   

6. Charakterystyka i ocena arystokracji i szlachty, np. 

 ycie ponad stan, utrata maj tków 

 egoizm 

 anachroniczno , degeneracja 

 nieumiej tno  odnalezienia si  w nowej sytuacji 

 demoralizacja 

 pogarda dla ludzi z innych grup spo ecznych 

0 – 2 

7. Charakterystyka i ocena mieszcza stwa, np. 

 anachroniczno   

 niech  wobec tych, którym si  powiod o  

 bierno , obawa przed ryzykiem 

 brak akceptacji dla mieszcza stwa pochodzenia ydowskiego  

(zahamowanie procesu asymilacji) 

0 – 2 
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8. Charakterystyka i ocena ludzi z nizin spo ecznych, np. 

 n dza mieszka ców Powi la 

 niezaradno , ale i lenistwo 

 bierna zgoda na z y los  

0 – 2 

9. Sformu owanie wniosków (powie ), np.  

 negatywna ocena spo ecze stwa  

 ra ce kontrasty: dzielnica n dzarzy (Powi le) i przepych arystokratycznych 

salonów ( ródmie cie) 

 bezradno  jednostek twórczych i my l cych 

 wynalazki naukowe i post p cywilizacyjny nie odmieni  kraju i ludzi 

0 – 2 

10. Sformu owanie wniosku pe nego, np.  0 – 4 

 ideali ci na tle spo ecznego rozk adu 

 anachroniczno  struktury spo ecznej uniemo liwiaj cej rozwój  

i post p 

 bezsilno  programu organicznikowskiego wobec „schorze ” spo ecznych 

 bezradno  jednostek post powych (niewola, egoizm klas wy szych, brak 

przyzwolenia na post p cywilizacyjny) 

4 

11. Sformu owanie wniosku cz ciowego, np.  

 ograniczenie spo ecze stwa spowodowane niewol  

 filantropia nie mo e uregulowa  kwestii spo ecznych 

 bankructwo hase  pozytywistycznych 

2 

12. Podj cie próby podsumowania, np.  

 ideali ci na tle spo ecznego rozk adu 

 skontrastowanie n dzy Powi la z dostatkiem ródmie cia 
1 

 

VII. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 
Kompozycj  wypracowania ocenia si  wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie 

tematu 

 podporz dkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie, 

przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym,   5 

 uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  

g ównych cz ci,          3 

 wskazuj ca na podj cie próby porz dkowania my li, na ogó  spójna.   1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

VIII. STYL (maksymalnie 5 punktów) 
 jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi;  

urozmaicona leksyka,         5 

 zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny; wystarczaj ca leksyka, 3 

 na ogó  komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.    1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

IX. J ZYK (maksymalnie 12 punktów) 
 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia,  

poprawne: s ownictwo, frazeologia i fleksja,       12  
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 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia  

i fleksja,            9  

 j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci poprawne  
sk adnia, s ownictwo i frazeologia,       6 

 j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, s ownikowych,  

frazeologicznych i fleksyjnych,        3 

 j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów  

sk adniowych, s ownikowych i frazeologicznych.     1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 
X. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) 
 bezb dna ortografia;  

poprawna interpunkcja (nieliczne b dy) ;      3 

 poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja;        2 

 poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

interpunkcja niezak ócaj ca komunikacji (mimo ró nych b dów).   1 

 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

XI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY       0 – 4 
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