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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA
ARKUSZA I
Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Magia jĊzyka.
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.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Odpowiedzi

Maksymalna
liczba
punktów

w odwrotnej niĪ w pierwszym zdaniu; bo jĊzyk (jako najwaĪniejszy znak
2
przynaleĪnoĞci narodowej) jest przedmiotem refleksji w caáym artykule;
moĪna uznaü: od mniej waĪnych elementów do najwaĪniejszych
C
1
2
 terytorium: przestrzeĔ zajmowana przez naród bywa zmienna; zdarza
siĊ, Īe przynaleĪne narodowi terytorium jest inne w rzeczywistoĞci,
a inne w jego ĞwiadomoĞci
 obywatelstwo: naród moĪe istnieü takĪe i bez paĔstwa, a utoĪsamienie
narodu i obywatelstwa moĪe prowadziü do historycznych faászerstw; jest
zmienne
moĪna uznaü: obywatelstwo nie jest toĪsame z narodowoĞcią
1
 powoáuje do peánego istnienia (bytu), nadaje osobowoĞü (pozbawia
(wystarczy jedna
anonimowoĞci)
odpowiedĨ)
 znajomoĞü imienia wroga umoĪliwia pokonanie go
np.: káótnie, wojny, przeĞladowania, palenie na stosach, uĞmiercanie, herezje
1
 wzajemne zniewaĪanie staáo siĊ powszechne
 sáowo honoru straciáo wartoĞü
nie utrwaliá wierzeĔ przodków (mitologii)
 o wydarzeniach, które rozegraáy siĊ na terenie sáowiaĔszczyzny
(o kontaktach z innymi kulturami)
– o zajĊciach i zawodach przodków
– o gospodarczym znaczeniu miejsca
 o tym, Īe ukáad dĨwiĊków w sáowa daje im raz zabarwienie pozytywne,
a raz negatywne
 sáowa przynoszą ze sobą jakąĞ treĞü emocjonalną, której nie da siĊ
zmieniü
 brutalizacja (naduĪywanie sáów wulgarnych) lub posáugiwanie siĊ
gotowymi formuáami
 przyczyna: zachwianie systemu wartoĞci lub zerwanie wiĊzi z narodową
tradycją lub nieumiejĊtnoĞü samodzielnego myĞlenia i posáugiwania siĊ
jĊzykiem
 potoczne, np.: „poszarpane dzieje”, „odszczekaü oszczerstwo”, „jĊzyk
nie kontaktuje”, „rozsiewaü plotki”
 jĊzykoznawcze, np.: „desygnat”, „toponomastyka”, „nazwy
hydronimiczne”, „Ĩródáosáów”
efekt: tekst skierowany do „kaĪdego”, chociaĪ napisany przez specjalistĊ
moĪna uznaü: uprzystĊpnieniu jĊzyka tekstu
w kaĪdym wystĊpuje (trójczáonowe) wyliczenie
D. np.: „To, Īe pewne dĨwiĊki staáy siĊ noĞnikami treĞci w zaáoĪeniu
pogardliwych [...], stanowi tajemnicĊ jĊzyka”
i tak, i tak + logiczne uzasadnienie
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Punkty
cząstkowe
1

0
1

0

0

(za dwie
odpowiedzi)

1

0

(wystarczy jedna
odpowiedĨ)

1
1

0
0

(wystarczy jedna
odpowiedĨ)

1

0

(wystarczy jedna
odpowiedĨ)

2

1

(za wskazanie
z uzasadnieniem)

(za samo
wskazanie)

3

1, 2

1
2

0
1

1

0
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Temat 1. Analizując dany fragment powieĞci, zwróü uwagĊ na prezentowane przez
bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy:
PrzedwioĞnie jako powieĞü – dyskusja nad ksztaátem odrodzonej Polski.
I ROZWINIĉCIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów)
punktacja
Analiza i interpretacja fragmentu
1. Wprowadzenie do analizy sceny,

0-2

np.:
a. prezentacja postaci,
b. umiejscowienie fragmentu w caáoĞci utworu,
c. relacja ze spotkania Cezarego z Gajowcem,
d. konfrontacja poglądów bohaterów (dominacja formy dialogu - dyskusja),
e. narracja z perspektywy gáównego bohatera.
2. Racje Baryki (charakterystyka jego postawy),

0-5

np.:
a. wyeksponowanie záa dotychczasowego porządku (perspektywa komunistów).
b. bieda warstw najniĪszych,
c. nieposzanowanie mniejszoĞci narodowych i religijnych,
d. przeĞladowania polityczne,
e. system policyjny,
f. ojczyzna jako zaprzeczenie marzeĔ z okresu niewoli,
g. powielanie przez rządzących dawnych báĊdów,
h. przekonanie o koniecznoĞci znalezienia „wielkiej idei”,
i. zmiana dotychczasowego porządku spoáecznego,
j. reforma agrarna i przemysáowa,
k. postulat odwagi, bezkompromisowoĞci dziaáaĔ.
3. Racje Gajowca (charakterystyka jego postawy),

0-5

np.:
a. reformy wymagają wyrzeczeĔ; záo to stan przejĞciowy,
b. ojczyzna - najwaĪniejsza wartoĞü, uzasadniająca doznane krzywdy,
c. koniecznoĞü liczenia siĊ z realiami,
d. obrona niepodlegáoĞci jako pierwsze zadanie,
e. ustalenie granic,
f. wzmocnienie armii,
g. stopniowa odbudowa potĊgi paĔstwa,
h. reforma walutowa (podstawy ekonomiczne kraju),
i. budowa nowego áadu spoáecznego („stany zjednoczone”),
j. prorządowy punkt widzenia (perspektywa antykomunistyczna).
4. Wnioski z analizy sceny,

0-3

np.:
a. skrajna, rewolucyjna postawa Cezarego,
b. reformatorska, ewolucyjna postawa Gajowca,
c. rozmówców áączy troska o losy Ojczyzny,
d. brak moĪliwoĞci kompromisu.
5. Wykorzystanie caáoĞci utworu oraz kontekstów,

0-6

np.:
a. po odzyskaniu niepodlegáoĞci – czas na pytania o przyszáoĞü paĔstwa,

b. utopia (szklane domy),
c. rewolucja (komuniĞci),
d. ewolucja (Gajowiec),
e. konfrontacja Polski marzeĔ z rzeczywistoĞcią (przynajmniej 1 konkretny przykáad: przygraniczne
miasteczko, Cháodek, dzielnica Īydowska, relacje komunistów),
f. niebezpieczeĔstwo rewolucji (Baku, stosunek komunistów do niepodlegáoĞci),
g. powolnoĞü programu rządowego, nieliczenie siĊ z nastrojami spoáecznymi,
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h. funkcjonalne wskazanie kontekstu historycznego: kryzys ekonomiczny, spoáeczny i polityczny,
6. Wnioski
peáne,
np.:
podkreĞlenie dyskusyjnego charakteru powieĞci: zderzenie racji róĪnych stron, ich cząstkowoĞü; brak
ostatecznego rozstrzygniĊcia (otwarte zakoĔczenie powieĞci); wezwanie do znalezienia
zadowalających rozwiązaĔ.
czĊĞciowe,
(2)
np.:
spór racji, okreĞlenie stanowisk bohaterów.
próba podsumowania,
(1)
np.:
okreĞlenie stanowisk bohaterów.

Temat 2. Dwa modele rodziny. Porównaj rodzinĊ przedstawioną w podanym fragmencie
Tanga Sáawomira MroĪka z rodziną Borynów ukazaną w Cháopach Wáadysáawa
Reymonta. Zwróü uwagĊ na relacje miĊdzy róĪnymi pokoleniami i sceneriĊ, w której
bohaterowie zostali umieszczeni.
I.

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna przyznaü maksymalnie 25 punktów)
Punktacja:
Obraz rodziny w Tangu
1. Inteligencka, wielopokoleniowa rodzina z II p. XX w.
0-1
2. Bohaterowie
0-5
pokolenie dziadków
a. starsi paĔstwo usiáujący odnaleĨü siĊ we wspóáczesnoĞci,
b. nieadekwatne do wieku zachowanie Eugenii,
pokolenie rodziców
c. twórcy wspóáczesnoĞci (nowoczesnoĞci),
d. odrzucenie tradycyjnej kultury (konwencji obyczajowych i artystycznych),
e. brak nowych zasad porządkujących Ğwiat,
f. niedbaáy lub nieadekwatny do wieku ubiór odzwierciedlający lekcewaĪenie
konwencji,
pokolenie dzieci
g. Artur pragnący porządku Ğwiata.
3. Relacje w rodzinie,
0-4
np.:
a. odwrócenie tradycyjnych ról w relacji babcia-wnuk (wnuk wychowuje babciĊ),
b. odwrócenie tradycyjnych ról w relacji rodzice-dziecko (syn usiáuje przywoáaü
rodziców do porządku),
c. konflikt pokoleĔ – o idee,
d. zlekcewaĪenie przez EleonorĊ roli Īony i pani domu (np. zdrada, brak kawy,
baáagan),
e. zlekcewaĪenie przez Stomila roli mĊĪa i ojca (zainteresowanie eksperymentami
a nie rodziną),
f. brak emocjonalnej wiĊzi miĊdzy czáonkami rodziny.
4. Sceneria,
0-1
np.:
a. mieszkanie w mieĞcie,
b. chaos w przestrzeni salonu,
c. sceneria odzwierciedlająca rozpad Ğwiata.
5. Skutek: rozpad tradycyjnego modelu rodziny.
0-1
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Obraz rodziny Borynów w Cháopach
6. ZamoĪna, wielopokoleniowa cháopska rodzina z przeáomu XIX i XX w.
7. Bohaterowie:
a. pokolenie rodziców (np.: ojciec gospodarz, gáowa rodziny),
b. pokolenie dzieci (np.: syn buntownik, synowa, córka).
8. Relacje w rodzinie,
np.:
a. ĞciĞle przestrzegana hierarchia,
b. wyraĨnie okreĞlone role,
c. koniecznoĞü wspóádziaáania jako czynnik jednoczący rodzinĊ,
d. konflikt pokoleĔ – o ziemiĊ,
e. gwaátowne emocje (np. miáoĞü, nienawiĞü, zazdroĞü) áączące bohaterów,
f. zachowania regulowane przez tradycjĊ (rytuaáy).
9. Sceneria,
np.:
a. wiejskie gospodarstwo (związek z naturą),
b. porządek,
c. sceneria odzwierciedlająca áad Ğwiata (praktyczne i symboliczne funkcje
gospodarstwa).
10. Skutek: tradycyjny (patriarchalny) model rodziny.
11. Wnioski
peáne,
np.:
podobieĔstwa i róĪnice miĊdzy przedstawionymi modelami rodziny oraz ich
interpretacja w kontekĞcie np. historycznym, historycznoliterackim lub
teoretycznoliterackim,
czĊĞciowe,
np. podobieĔstwa i róĪnice miĊdzy przedstawionymi modelami rodziny,
próba podsumowania,
np.:
lakoniczne stwierdzenie róĪnic miĊdzy przedstawionymi modelami rodziny
II.

0-1
0-2

0-4

0-1

0-1
4

(2)
(1)

KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

 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

KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie tematu

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

JĉZYK (maksymalnie 12 punktów)
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 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,
 jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów fleksyjnych, licznych báĊdów
skáadniowych, sáownikowych i frazeologicznych.

12
9
6
3
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
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