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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
ARKUSZA I 

 

Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Magia j zyka. 

 

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 
zadania 

Odpowiedzi 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

Punkty 
cz stkowe 

1. w odwrotnej ni  w pierwszym zdaniu; bo j zyk (jako najwa niejszy znak 

przynale no ci narodowej) jest przedmiotem refleksji w ca ym artykule; 

mo na uzna : od mniej wa nych elementów do najwa niejszych 

2 1 

2. C 1 0 

3. terytorium: przestrze  zajmowana przez naród bywa zmienna; zdarza 

si , e przynale ne narodowi terytorium jest inne w rzeczywisto ci, 

a inne w jego wiadomo ci 

obywatelstwo: naród mo e istnie  tak e i bez pa stwa, a uto samienie 

narodu i obywatelstwa mo e prowadzi  do historycznych fa szerstw; jest 

zmienne 

mo na uzna : obywatelstwo nie jest to same z narodowo ci  

2 1 

4. powo uje do pe nego istnienia (bytu), nadaje osobowo  (pozbawia 

anonimowo ci) 

znajomo  imienia wroga umo liwia pokonanie go 

1 
(wystarczy jedna 

odpowied ) 

0 

5. np.: k ótnie, wojny, prze ladowania, palenie na stosach, u miercanie, herezje 1  
(za dwie 

odpowiedzi) 

0 

6. wzajemne zniewa anie sta o si  powszechne 

s owo honoru straci o warto  

1 
(wystarczy jedna 

odpowied ) 

0 

7. nie utrwali  wierze  przodków (mitologii) 1 0 

8. o wydarzeniach, które rozegra y si  na terenie s owia szczyzny 

(o kontaktach z innymi kulturami) 

– o zaj ciach i zawodach przodków 

– o gospodarczym znaczeniu miejsca 

1 
(wystarczy jedna 

odpowied ) 

0 

9. o tym, e uk ad d wi ków w s owa daje im raz zabarwienie pozytywne, 

a raz negatywne 

s owa przynosz  ze sob  jak  tre  emocjonaln , której nie da si  

zmieni  

1 
(wystarczy jedna 

odpowied ) 

0 

10. brutalizacja (nadu ywanie s ów wulgarnych) lub pos ugiwanie si  

gotowymi formu ami  

przyczyna: zachwianie systemu warto ci lub zerwanie wi zi z narodow  

tradycj  lub  nieumiej tno  samodzielnego my lenia i pos ugiwania si  

j zykiem 

2 
(za wskazanie 

z uzasadnieniem) 

1 

(za samo 

wskazanie) 

11. potoczne, np.: „poszarpane dzieje”, „odszczeka  oszczerstwo”, „j zyk 

nie kontaktuje”, „rozsiewa  plotki” 

j zykoznawcze, np.: „desygnat”, „toponomastyka”, „nazwy 

hydronimiczne”, „ ród os ów” 

efekt: tekst skierowany do „ka dego”, chocia  napisany przez specjalist  

mo na uzna : uprzyst pnieniu j zyka tekstu 

3 1, 2 

12. w ka dym wyst puje (trójcz onowe) wyliczenie 1 0 

13. D. np.: „To, e pewne d wi ki sta y si  no nikami tre ci w za o eniu 

pogardliwych [...], stanowi tajemnic  j zyka” 

2 1 

14. i tak, i tak + logiczne uzasadnienie 1 0 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z j zyka polskiego 

Strona 2 z 5 

Temat 1. Analizuj c dany fragment powie ci, zwró  uwag  na prezentowane przez 
bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy:  
Przedwio nie jako powie  – dyskusja nad kszta tem odrodzonej Polski. 

 
I ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów)  

punktacja 

Analiza i interpretacja fragmentu 
1. Wprowadzenie do analizy sceny,    0-2 
np.: 
a. prezentacja postaci, 

b. umiejscowienie fragmentu w ca o ci utworu, 

c. relacja ze spotkania Cezarego z Gajowcem, 

d. konfrontacja pogl dów bohaterów (dominacja formy dialogu - dyskusja), 

e. narracja z perspektywy g ównego bohatera. 

2. Racje Baryki (charakterystyka jego postawy),    0-5 
np.: 
a. wyeksponowanie z a dotychczasowego porz dku (perspektywa komunistów).   

b. bieda warstw najni szych, 

c. nieposzanowanie mniejszo ci narodowych i religijnych, 

d. prze ladowania polityczne, 

e. system policyjny, 

f. ojczyzna jako zaprzeczenie marze  z okresu niewoli, 

g. powielanie przez rz dz cych dawnych b dów, 

h. przekonanie o konieczno ci znalezienia „wielkiej idei”, 

i. zmiana dotychczasowego porz dku spo ecznego, 

j. reforma agrarna i przemys owa, 

k. postulat odwagi, bezkompromisowo ci dzia a . 

3. Racje Gajowca (charakterystyka jego postawy),    0-5 
np.: 
a. reformy wymagaj  wyrzecze ; z o to stan przej ciowy, 

b. ojczyzna - najwa niejsza warto , uzasadniaj ca doznane krzywdy, 

c. konieczno  liczenia si  z realiami, 

d. obrona niepodleg o ci jako pierwsze zadanie, 

e. ustalenie granic, 

f. wzmocnienie armii, 

g. stopniowa odbudowa pot gi pa stwa, 

h. reforma walutowa (podstawy ekonomiczne kraju), 

i. budowa nowego adu spo ecznego („stany zjednoczone”), 

j. prorz dowy punkt widzenia (perspektywa antykomunistyczna). 

4. Wnioski z analizy sceny,    0-3 
np.: 
a. skrajna, rewolucyjna postawa Cezarego, 

b. reformatorska, ewolucyjna postawa Gajowca, 

c. rozmówców czy troska o losy Ojczyzny, 

d. brak mo liwo ci kompromisu. 

5. Wykorzystanie ca o ci utworu oraz kontekstów,    0-6 
np.: 
a. po odzyskaniu niepodleg o ci – czas na pytania o przysz o  pa stwa, 

b. utopia (szklane domy), 

c. rewolucja (komuni ci), 

d. ewolucja (Gajowiec), 
e. konfrontacja Polski marze  z rzeczywisto ci  (przynajmniej 1 konkretny przyk ad: przygraniczne  

miasteczko, Ch odek, dzielnica ydowska, relacje komunistów), 

f. niebezpiecze stwo rewolucji (Baku, stosunek komunistów do niepodleg o ci), 

g. powolno  programu rz dowego, nieliczenie si  z nastrojami spo ecznymi, 
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h. funkcjonalne wskazanie kontekstu historycznego: kryzys ekonomiczny, spo eczny i polityczny, 

6. Wnioski  4 
pe ne, 

np.: 

podkre lenie dyskusyjnego charakteru powie ci: zderzenie racji ró nych stron, ich cz stkowo ; brak 

ostatecznego rozstrzygni cia (otwarte zako czenie powie ci); wezwanie do znalezienia 

zadowalaj cych rozwi za .  

cz ciowe,           (2) 

np.: 

spór racji, okre lenie stanowisk bohaterów. 

próba podsumowania,          (1) 

np.: 

okre lenie stanowisk bohaterów.   

 

Temat 2. Dwa modele rodziny. Porównaj rodzin  przedstawion  w podanym fragmencie 
Tanga S awomira Mro ka z rodzin  Borynów ukazan  w Ch opach W adys awa 
Reymonta. Zwró  uwag  na relacje mi dzy ró nymi pokoleniami i sceneri , w której 
bohaterowie zostali umieszczeni. 
 
I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na przyzna  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 pa stwo usi uj cy odnale  si  we wspó czesno ci, 

b. nieadekwatne do wieku zachowanie Eugenii, 

pokolenie rodziców 

c. twórcy wspó czesno ci (nowoczesno ci), 

d. odrzucenie tradycyjnej kultury (konwencji obyczajowych i artystycznych), 

e.  brak nowych zasad porz dkuj cych wiat, 

f.  niedba y lub nieadekwatny do wieku ubiór odzwierciedlaj cy lekcewa enie 

konwencji, 

pokolenie dzieci 

g. Artur pragn cy porz dku wiata.      

3. Relacje w rodzinie,         0-4 
np.: 

a. odwrócenie tradycyjnych ról w relacji babcia-wnuk (wnuk wychowuje babci ), 

b. odwrócenie tradycyjnych ról w relacji rodzice-dziecko (syn usi uje przywo a  

rodziców do porz dku),   

c. konflikt pokole  – o idee,        

d. zlekcewa enie przez Eleonor  roli ony i pani domu (np. zdrada, brak kawy, 

ba agan), 

e. zlekcewa enie przez Stomila roli m a i ojca (zainteresowanie eksperymentami  

a nie rodzin ),  

f. brak emocjonalnej wi zi mi dzy cz onkami rodziny.     

4. Sceneria,           0-1 
np.: 

a. mieszkanie w mie cie, 

b. chaos w przestrzeni salonu, 

c. sceneria odzwierciedlaj ca rozpad wiata.   

5. Skutek: rozpad tradycyjnego modelu rodziny.      0-1 
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Obraz rodziny Borynów w Ch opach 

6. Zamo na, wielopokoleniowa ch opska rodzina z prze omu XIX i XX w.  0-1 
7. Bohaterowie:          0-2 

a. pokolenie rodziców (np.: ojciec gospodarz, g owa rodziny),   

b. pokolenie dzieci (np.: syn buntownik, synowa, córka).     

8. Relacje w rodzinie,         0-4 
np.: 

a. ci le przestrzegana hierarchia,        

b. wyra nie okre lone role, 

c. konieczno  wspó dzia ania jako czynnik jednocz cy rodzin ,    

d. konflikt pokole  – o ziemi ,        

e. gwa towne emocje (np. mi o , nienawi , zazdro ) cz ce bohaterów,  

f. zachowania regulowane przez tradycj  (rytua y).     

9. Sceneria,           0-1 
np.: 

a. wiejskie gospodarstwo (zwi zek z natur ), 

b. porz dek, 

c. sceneria odzwierciedlaj ca ad wiata (praktyczne i symboliczne funkcje 

gospodarstwa). 

10. Skutek: tradycyjny (patriarchalny) model rodziny.     0-1 

11. Wnioski 
pe ne,           4 

np.: 

podobie stwa i ró nice mi dzy przedstawionymi modelami rodziny oraz  ich 

interpretacja w kontek cie np. historycznym, historycznoliterackim lub 

teoretycznoliterackim, 
cz ciowe,          (2) 

np. podobie stwa i ró nice mi dzy przedstawionymi modelami rodziny,  

 próba podsumowania,        (1) 

np.: 

lakoniczne stwierdzenie ró nic mi dzy przedstawionymi modelami rodziny  

 

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) 
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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 

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 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


