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Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM
J´zyk polski
Poziom podstawowy
Grudzieƒ 2007
Cz´Êç I
Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu Naród a kultura
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogà przybieraç ró˝nà form´ j´zykowà, ale ich sens musi byç synonimiczny wobec modelu. Oceniajàc prac´ ucznia, nale˝y stosowaç
punktacj´ z modelu.
Uwaga: Za pe∏nà odpowiedê przyznaje si´ maksymalnà liczb´ punktów, za niepe∏nà – wskazanà
w rubryce „punkty czàstkowe”. Nie nale˝y przyznawaç po∏ówek punktów. Za brak odpowiedzi lub
odpowiedê b∏´dnà nie przyznaje si´ punktów

Nr
zadania

Odpowiedzi

Maksymalna
liczba
punktów

Punkty czàstkowe

1

na przyk∏ad:
cz∏owiek jest odpowiedzialny za Êwiat; panowanie nad Êwiatem to
nie tylko przywilej, ale i zobowiàzanie

1

0

2

na przyk∏ad:
kultura to poj´cie o szerszym zakresie – cywilizacja opiera si´
na nauce i poznaniu Êwiata zewn´trznego, a kultura to równie˝
samopoznanie cz∏owieka

2

1
(za cz´Êciowà
odpowiedê)

3

– wiara
– patriotyzm

2

1
(za wymienienie
jednej wartoÊci)

4

na przyk∏ad:
pogoƒ za pieniàdzem, materializm

1

0

5

na przyk∏ad:
a) pozwala ˝yç w pe∏ni i osiàgnàç samoÊwiadomoÊç; nadaje sens
i wartoÊç ˝yciu; pozwala odnaleêç si´ we wspólnocie
b) daje poczucie to˝samoÊci narodowej, poczucie przynale˝noÊci;
∏àczy ludzi, buduje wspólnot´

2

1
(za cz´Êciowà
odpowiedê)

6

na przyk∏ad:
w∏asne doÊwiadczenia i historia Polski

2

1
(za jeden przyk∏ad)

7

na przyk∏ad:
narody Europy Zachodniej majà ju˝ ukszta∏towane poczucie
to˝samoÊci kulturowej i narodowej i sk∏aniajà si´ ku tworzeniu
szerszej europejskiej wspólnoty

1

0

8

– polskoÊç piastowska („czysta”)
– polskoÊç jagielloƒska

1

0

9

na przyk∏ad:
wielokulturowoÊç, wewn´trzne zró˝nicowanie, przenikanie si´
kultur i wzajemna tolerancja, wspó∏istnienie

2

1
(za cz´Êciowà
odpowiedê)

10

na przyk∏ad:
– przywo∏ywanie osobistych doÊwiadczeƒ
– wyra˝anie w∏asnych opinii
– prezentowanie w∏asnego Êwiatopoglàdu (wiary)

2

1
(za jeden przyk∏ad)

11

na przyk∏ad:
„trzeba szukaç”, „Trzeba, abyÊmy...”, „By∏oby rzeczà potrzebnà...”

1

0
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Nr
zadania

Odpowiedzi

Maksymalna
liczba
punktów

Punkty czàstkowe

12

suwerennoÊç – niezale˝noÊç
pluralizm – wieloÊç, ró˝norodnoÊç

1

0

13

na przyk∏ad:
˝al, smutek, ubolewanie wynikajàce z przeÊwiadczenia, ˝e
wspó∏czeÊnie dominujà tendencje do postrzegania polskoÊci jako
jednorodnoÊci etnicznej, wypierajàc bliskie autorowi jej pojmowanie
jako wielokulturowoÊci

2

1
(za cz´Êciowà
odpowiedê)

Razem

20

Cz´Êç II
Temat 1.
Analizujàc podane fragmenty i odwo∏ujàc si´ do ca∏oÊci utworu, skonfrontuj obraz ch∏opów
przedstawiony w dramacie z wyobra˝eniami inteligencji na temat mieszkaƒców wsi.
I. Rozwini´cie tematu (0–25 pkt)
1. Prezentacja bohaterów scen (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) Pan M∏ody – poeta, inteligent o˝eniony z ch∏opkà
b) Pan M∏ody – ludoman
c) Poeta – dekadent, znu˝ony ˝yciem
d) Poeta – z dystansem odnoszàcy si´ do ludomanii
e) Gospodarz – malarz, inteligent o˝eniony z ch∏opkà
f) Gospodarz – mieszkaniec wsi
g) Gospodarz – znajàcy ch∏opów – od dziesi´ciu lat sàsiadujàcy z nimi
2. Analiza I fragmentu (0–2 pkt)
na przyk∏ad:
a) Pan M∏ody widzi w ch∏opach witalnoÊç, energi´, zdrowie
b) Pan M∏ody jest zauroczony urodà i barwnoÊcià wiejskiego ludu
c) ch∏opi sà dla Pana M∏odego uosobieniem naturalnoÊci i autentycznoÊci
d) ch∏opska kultura to dla Pana M∏odego o˝ywcze êród∏o si∏y dla znudzonej i bezsilnej inteligencji
3. Analiza II fragmentu (0–6 pkt)
na przyk∏ad:
a) wed∏ug Poety ch∏opi sà idealizowani
b) Poeta uwa˝a, ˝e inteligencja jest zauroczona odmiennoÊcià ch∏opskiej kultury
c) Poeta twierdzi, ˝e inteligencja tworzy obraz ch∏opów na w∏asne potrzeby
d) Poeta uwa˝a, ˝e inteligencja poszukuje w ch∏opach wartoÊci
e) Gospodarz widzi w ch∏opach spadkobierców piastowskich cnót (szlachetnoÊç)
f) Gospodarz postrzega prac´ ch∏opów jako Êwi´tà (sakralizuje ich trud)
g) ch∏opi, wed∏ug Gospodarza, sà pe∏ni godnoÊci i powagi
h) wed∏ug Gospodarza wiara ch∏opów jest szczera (sà pobo˝ni)
i) Gospodarz widzi w ch∏opach si∏´ i pot´g´
4. Analiza III fragmentu (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) inteligenci widzà gwa∏townoÊç i porywczoÊç ch∏opów
b) ch∏opi mogà byç nieokie∏znani
c) ch∏opi sà sk∏onni do okrucieƒstwa i przemocy
d) ch∏opi mogà byç niebezpieczni dla inteligencji
5. Obraz ch∏opów w dramacie (0–7 pkt)
Uwaga! Uczeƒ musi odwo∏ywaç si´ do konkretnych sytuacji, przyk∏adów z tekstu.
www
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na przyk∏ad:
a) otwarci, poszukujàcy kontaktu z inteligencjà
b) ciekawi Êwiata
c) majàcy poczucie w∏asnej wartoÊci, dumni
d) majàcy poczucie to˝samoÊci narodowej (gotowi do walki)
e) Êwiadomi swojej historii
f) przywiàzujàcy wag´ do tradycji
g) przenikliwi, trafnie oceniajàcy postaw´ inteligencji
h) rzeczowi, praktyczni, nieulegajàcy sentymentom
i) brutalni, prostaccy
j) k∏ótliwi, gwa∏towni, sk∏onni do bójek
k) sk∏onni do pijaƒstwa
l) chciwi, przyziemni, materialiÊci
m) pró˝ni
n) majàcy poczucie winy za rabacj´
Wnioski (0–4 pkt)
Pe∏ny wniosek
Obraz ch∏opów widziany przez inteligencj´ jest niepe∏ny i niejednoznaczny. Zestawienie wyobra˝eƒ
inteligentów na temat ch∏opów z ich obrazem przedstawionym w dramacie obna˝a z jednej strony l´ki, zak∏amanie i ob∏ud´ inteligencji, a z drugiej powierzchownoÊç jej fascynacji ch∏opami oraz
sk∏onnoÊç do ich idealizowania. Taka relacja jest Êwiadectwem g∏´bokich podzia∏ów w spo∏eczeƒstwie, które utrudniajà wspólne dzia∏anie oraz skazujà ch∏opów i inteligencj´ na kl´sk´ w dà˝eniach
niepodleg∏oÊciowych. (4)
Cz´Êciowy wniosek
Obraz ch∏opów widziany przez inteligencj´ jest niepe∏ny i niejednoznaczny. Zestawienie wyobra˝eƒ
inteligentów na temat ch∏opów z ich obrazem przedstawionym w dramacie obna˝a z jednej strony l´ki, zak∏amanie i ob∏ud´ inteligencji, a z drugiej powierzchownoÊç jej fascynacji ch∏opami
i sk∏onnoÊç do ich idealizowania. (2)
Próba podsumowania
Obraz ch∏opów widziany przez inteligencj´ jest niepe∏ny i niejednoznaczny. Inteligencja nie widzi
lub nie chce widzieç ca∏ej prawdy o ch∏opach. (1)
II. Kompozycja (0–5 pkt)
Uwaga: Kompozycj´ wypracowania ocenia si´ wtedy, gdy przyznane zosta∏y punkty za rozwini´cie
tematu.
– podporzàdkowana zamys∏owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn´trznie, przejrzysta
i logiczna; pe∏na konsekwencja w uk∏adzie graficznym (5)
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna; graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci (3)
– wskazujàca na podj´cie próby porzàdkowania myÊli, na ogó∏ spójna (1)
Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ puntów
III. Styl (0–5 pkt)
– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (5)
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny; wystarczajàca leksyka (3)
– na ogó∏ komunikatywny, dopuszczalne schematy j´zykowe (1)
Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
IV. J´zyk (0–12 pkt)
– 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´kszoÊci 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: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
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V. Zapis (0–3 pkt)
– 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∏ócajàca komunikacji
(mimo ró˝nych b∏´dów)(1)
Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)
Temat 2.
Stanis∏aw Wokulski – „cz∏owiek epoki przejÊciowej”. Przedstaw temat, analizujàc podany
fragment Lalki Boles∏awa Prusa oraz uwzgl´dniajàc kontekst ca∏ej powieÊci.
I. Rozwini´cie tematu (0–25 pkt)
1. Rozpoznanie wst´pne (0–2 pkt)
na przyk∏ad:
a) narrator trzecioosobowy, wszystkowiedzàcy
b) narrator prezentuje rozmyÊlania bohatera (mowa niezale˝na)
c) usytuowanie fragmentu w ca∏oÊci powieÊci
2. Prezentacja postaci (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
– Wokulski jest:
a) dojrza∏ym m´˝czyznà
b) by∏ym zes∏aƒcem
c) spadkobiercà fortuny Minclów
d) kupcem galanteryjnym
e) zakochany w arystokratce Izabeli ¸´ckiej
f) przedsi´biorcà, który wzbogaci∏ si´ na wojnie w Bu∏garii
3. Romantyczne cechy osobowoÊci (0–5 pkt)
na przyk∏ad:
a) prze˝ywanie nag∏ej mi∏oÊci, od pierwszego wejrzenia
b) romantyczny sposób rozumienia mi∏oÊci jako przeznaczenia („wszystko to by∏y Êcie˝ki i etapy,
którymi los prowadzi∏ go do zobaczenia panny Izabeli”)
c) mi∏oÊç sensem ˝ycia i jego nadrz´dnym celem („sta∏a si´ ona jakimÊ mistycznym punktem […],
bez którego ˝ycie nie mia∏oby stylu, a nawet sensu”)
d) idealizowanie Izabeli
e) rozdarcie wewn´trzne (potrzeba szcz´Êcia a poczucie obowiàzku)
f) uczuciowoÊç objawiajàca si´ w monologu wewn´trznym
g) sk∏onnoÊç do analizowania w∏asnych uczuç, emocji, swej duszy („Uczuç swoich nie nazwa∏by mi∏oÊcià i w ogóle nie by∏ pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje […] odpowiedni wyraz”)
4. Romantyczne cechy w Êwietle utworu (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) uczestnik powstania styczniowego
b) czytelnik poezji romantycznej
c) cz∏owiek odwa˝ny, zdolny do podejmowania wyzwaƒ
d) dla osiàgni´cia wymarzonego celu nie boi si´ zaryzykowaç wszystko, co ma (majàtek, by zbli˝yç
si´ do Izabeli)
e) cz∏owiek samotny, niezrozumiany nawet przez bliskich (np. Rzeckiego)
f) nieprzeci´tny, indywidualista
g) idealista

Uwaga: Punkty przyznaje si´, je˝eli wykorzystanie kontekstu jest funkcjonalne.
w w w. o p e r o n . p l
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5. Pozytywistyczne cechy osobowoÊci (0–5 pkt)
Na przyk∏ad:
a) krytyczny, analityczny stosunek do w∏asnych emocji – postawa badacza (spostrzega∏, ˝e projekt
ten zdradza umys∏owe zboczenie)
b) pragmatyzm, rzeczowoÊç – planowanie (Stopniowo sformu∏owa∏ sobie warunki zapoznania si´
z pannà Izabelà)
c) trzeêwe spojrzenie na stosunki spo∏eczne
d) naukowe podejÊcie do analizowanej sytuacji (scjentyzm)
e) postrzeganie ˝ycia spo∏ecznego jako procesu (ewolucjonizm)
f) szukanie analogii mi´dzy naturà a Êwiatem ludzi (organicyzm)
g) przeÊwiadczenie o tym, ˝e obowiàzkiem cz∏owieka jest bycie u˝ytecznym dla innych (utylitaryzm)
h) spo∏ecznikowskie poczucie misji (praca u podstaw).
6. Pozytywistyczne cechy w Êwietle utworu (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) w m∏odoÊci pasjonat nauki, wynalazca
b) na zes∏aniu uczony, zg∏´bia wiedz´ przyrodniczà
c) w Warszawie – przedsi´biorca, za∏o˝yciel spó∏ki do handlu ze Wschodem
d) filantrop i spo∏ecznik – pomoc Wysockim, Magdalence, W´gie∏kowi
e) w Pary˝u – zafascynowany lotami balonem, wynalazkami i pracami Geista
f) próbuje zdobyç si´ na obiektywizm w swoim postrzeganiu Izabeli

Uwaga: Punkty przyznaje si´, je˝eli wykorzystanie kontekstu jest funkcjonalne.
7. Wnioski (0–4 pkt)
Pe∏ny wniosek:
Kreacja bohatera ukazuje wielowymiarowoÊç postaci. Wokulski to bohater o skomplikowanej osobowoÊci, ∏àczàcy w sobie cechy romantyka i pozytywisty. Patrzy na Êwiat i ludzi przez pryzmat wiedzy naukowej, sk∏onny jest do ch∏odnej analizy i krytycznej oceny zjawisk i osób. Z drugiej strony,
zdolny do podporzàdkowania swojego ˝ycia wielkiej, romantycznej mi∏oÊci. Wewn´trznie rozdarty,
a jednoczeÊnie skuteczny w dzia∏aniu. (4)
Cz´Êciowy wniosek:
Wokulski to bohater o skomplikowanej osobowoÊci, ∏àczàcy w sobie cechy romantyka i pozytywisty. Patrzy na Êwiat i ludzi przez pryzmat wiedzy naukowej, sk∏onny jest do ch∏odnej analizy i krytycznej oceny zjawisk i osób. Z drugiej strony, zdolny do podporzàdkowania swojego ˝ycia wielkiej,
romantycznej mi∏oÊci. (2)
Próba podsumowania:
Wokulski to bohater o skomplikowanej osobowoÊci, ∏àczàcy w sobie cechy romantyka i pozytywisty. (1)
II. Kompozycja (0–5 pkt)

Uwaga: Kompozycj´ wypracowania ocenia si´ wtedy, gdy przyznane zosta∏y punkty za rozwini´cie
tematu.
– podporzàdkowana zamys∏owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn´trznie, przejrzysta
i logiczna; pe∏na konsekwencja w uk∏adzie graficznym (5)
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna; graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci
(3)
– wskazujàca na podj´cie próby porzàdkowania myÊli, na ogó∏ spójna (1)
Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
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III. Styl (0–5 pkt)
– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (5)
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny; wystarczajàca leksyka (3)
– na ogó∏ komunikatywny, dopuszczalne schematy j´zykowe (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
IV. J´zyk (0–12 pkt)
– 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´kszoÊci 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: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
V. Zapis (0–3 pkt)
– 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∏ócajàca komunikacji
(mimo ró˝nych b∏´dów) (1)
Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)

w w w. o p e r o n . p l

6

