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Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM

J´zyk polski

Poziom rozszerzony

Grudzieƒ 2007

Cz´Êç II

Temat 1. 
Âmierç ˝o∏nierza. Na podstawie analizy i interpretacji podanych fragmentów przedstaw
i porównaj kreacje bohaterów oraz okreÊl ich funkcje. W swojej wypowiedzi wykorzystaj
kontekst historyczno-literacki.

Cz´Êç I
Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu Niedêwiedzia przys∏uga

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 sto-
sowaç 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 za-
dania

Odpowiedzi
Maksymal-
na liczba
punktów

Punkty czàstkowe

1 „ZaÊ sam kreacjonizm nie jest ani teorià, ani naukà” 1 0

2 na przyk∏ad: 

Prowadzenie badaƒ wed∏ug zasad naukowej metodologii, a nast´p-

nie prezentowanie ich wyników spo∏ecznoÊci naukowców, która je

zweryfikuje. Celem pracy biologa jest potwierdzenie s∏usznoÊci jego

teorii.

2 1
(za cz´Êciowà odpo-

wiedê)

3 na przyk∏ad: 

niemo˝noÊç zakwestionowania teorii przez weryfikujàcych jà na-

ukowców

1 0

4 na przyk∏ad: 

przekaz biblijny nie opiera si´ na racjonalnych przes∏ankach (nie

mo˝na dyskutowaç z wiarà)

1 0

5 na przyk∏ad: 

domenà nauki sà fakty – ich przyczyny i nast´pstwa; nauka nie ob-

jaÊnia sensu istnienia zjawisk 

2 1
(za cz´Êciowà odpo-

wiedê)

6 na przyk∏ad: 

nauka i religia nie wykluczajà si´, poniewa˝ nauka s∏u˝y obserwacji

zjawisk, a religia sk∏ania do refleksji nad sensem Êwiata i ˝ycia cz∏o-

wieka

1 0

7 na przyk∏ad: 

traktujà przekaz biblijny dos∏ownie i chcà stosowaç do jego bada-

nia metody naukowe, co jest niemo˝liwe

1 0

8 na przyk∏ad: 

przys∏uga niezr´czna, nie w por´, która przynosi wi´cej szkód ni˝

korzyÊci temu, komu si´ jà wyÊwiadcza

1 0

Razem 10
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Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

I. Rozwini´cie tematu (0–26 pkt)

1. Rozpoznanie wst´pne (0–2 pkt)
na przyk∏ad:
a) Ogniem i mieczem – cz´Êç Trylogii
b) Ogniem i mieczem – powieÊç historyczna (akcja rozgrywa si´ podczas powstania Chmielnickiego)
c) Ogniem i mieczem – utwór pozytywistyczny
d) Rozdziobià nas kruki, wrony – m∏odopolskie opowiadanie

2. Portret Longinusa Podbipi´ty (0–4 pkt)
na przyk∏ad:
a) rycerz, wierny etosowi rycerskiemu
b) pobo˝ny, wierzàcy w OpatrznoÊç (katolik)
c) wierny poddany króla
d) patriota gotów do poÊwi´ceƒ dla ojczyzny
e) gotowy na Êmierç, zdeterminowany
f) odwa˝ny
g) si∏acz, olbrzym
h) po mistrzowsku w∏adajàcy swoim mieczem
i) skromny, pokorny

3. Sposób kreacji postaci Podbipi´ty (0–3 pkt)
A. idealizacja – podanie dwóch argumentów
na przyk∏ad:
a) pozytywne nastawienie narratora do bohatera
b) elementy baÊniowej stylizacji w opisie jego w´drówki – znaczenie szumu d´bów
c) kontrast mi´dzy postacià szlachcica-katolika a tatarskimi koniuchami-dzikimi ludêmi
d) heroizacja Podbipi´ty
e) sakralizacja Êmierci bohatera – z modlitwà na ustach, Êmierç m´czeƒska, uniesienie duszy
do nieba

Uwaga! Punkty mo˝na przyznaç równie˝ wtedy, gdy uczeƒ nie dostrze˝e idealizacji.

4. Charakterystyka j´zykowa tekstu (fragment Ogniem i mieczem) (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) nacechowane epitety i ich funkcja
b) nacechowane porównania i ich funkcja
c) onomatopeje i ich funkcja
d) hiperbolizacje podkreÊlajàce si∏´ i kunszt wojenny Podbipi´ty
e) Êrodki sk∏adniowe dynamizujàce opis walki

5. Portret Winrycha (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) powstaniec przewo˝àcy broƒ
b) ostatni z walczàcych (niepoddajàcy si´ zwàtpieniu)
c) obdarty, brudny, zaroÊni´ty, wyg∏odzony
d) zdesperowany
e) dumny i butny wobec Moskali

6. Sposób kreacji postaci Winrycha (0–3 pkt)
A. deheroizacja i sakralizacja – podanie dwóch argumentów
na przyk∏ad:
a) realizm (naturalizm) w ukazaniu wyglàdu i zachowania bohatera
b) naturalistyczny opis Êmierci
c) ukazanie bezbronnoÊci bohatera wobec przeciwników (l´ku przed Êmiercià)
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d) aluzje do obrazu m´czeƒstwa i Êmierci Chrystusa w opisie Êmierci Winrycha – rany g∏owy, wy-
szydzenie przez przeÊladowców, proÊba konajàcego o przebaczenie oprawcom
e) kontrast mi´dzy determinacjà, dumà i pogardà wobec przeÊladowców a proÊbà o ˝ycie i bez-
bronnoÊcià w chwili Êmierci

Uwaga! Punkty mo˝na przyznaç równie˝ wtedy, gdy uczeƒ nie dostrze˝e deheroizacji i/lub sakra-
lizacji.

7. Charakterystyka j´zykowa tekstu (fragment Rozdziobià nas...) (0–2 pkt)
na przyk∏ad:
a) porównania, epitety i ich funkcje
b) kolokwializmy („˝∏opa∏”, „˝ar∏”, „gorza∏a”, „˝o∏dak”) i ich funkcje
c) powtórzenia i ich funkcje

8. Wykorzystanie kontekstu (0–2 pkt)
na przyk∏ad:
a) nawiàzanie do tradycji Êredniowiecznej w kreacji Podbipi´ty (walka z poganami, postaç i Êmierç
Rolanda, etos rycerski)
b) stylizacja Êmierci Podbipi´ty na m´czeƒskà Êmierç Êwi´tego Sebastiana
c) m∏odopolska nastrojowoÊç w Rozdziobià nas kruki, wrony
d) funkcjonalne przywo∏anie informacji na temat obrony Zbara˝a lub powstania styczniowego

9. Wnioski (0–4 pkt)
Pe∏ny wniosek

Istniejà podobieƒstwa w sytuacji Êmierci obu bohaterów (jeden przeciw wielu, obaj si´ modlà), ale
kreacje postaci sà ró˝ne. UwznioÊlenie i sakralizacja umierajàcego bohatera Ogniem i mieczem
podporzàdkowane jest nadrz´dnej idei cyklu powieÊci Sienkiewicza („ku pokrzepieniu serc”), a re-
alizm, psychologiczne prawdopodobieƒstwo kreacji Winrycha oraz niejednoznacznoÊç obrazu jego
Êmierci wià˝à si´ z typowym dla ˚eromskiego demitologizacyjnym podejÊciem do historii. (4)
Cz´Êciowy wniosek

Dostrze˝enie podobieƒstw i ró˝nic w obrazie Êmierci bohaterów oraz dostrze˝enie uwznioÊlenia
Podbipi´ty i niejednoznacznoÊci kreacji Winrycha. (2)
Próba podsumowania 

Dostrze˝enie ró˝nicy w kreacji bohaterów i okreÊleni jej istoty – uwznioÊlenie i demitologizacja (bez
spostrze˝enia niejednoznacznoÊci kreacji Winrycha). (1)

II. Kompozycja (0–2 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 (2)
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna; graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

III. Styl (0–2 pkt)

– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2)
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny; wystarczajàca leksyka (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

IV. J´zyk (0–8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk∏adnia, poprawne: s∏ownictwo,
frazeologia i fleksja (8)
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– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawne: sk∏adnia, s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (6)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi´kszoÊci poprawne sk∏adnia, s∏ownic-
two i frazeologia (4)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (s∏ownictwo i frazeolo-
gia), fleksyjnych (2)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów fleksyjnych, licznych b∏´dów sk∏adniowych, leksykal-
nych (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

V. Zapis (0–2 pkt)
– bezb∏´dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b∏´dy) (2)
– poprawna ortografia (nieliczne b∏´dy ró˝nego stopnia), na ogó∏ poprawna interpunkcja (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)

Temat 2.
Dokonaj analizy i interpretacji wiersza W∏adys∏awa Broniewskiego Ballady i romanse. Zwróç
uwag´ na funkcj´ nawiàzaƒ do romantyzmu.

I. Rozwini´cie tematu (0–26 pkt)

1. Rozpoznanie wst´pne (0–4 pkt)
na przyk∏ad:
a) tytu∏ i cytaty sà aluzjà do ballady Adama Mickiewicza RomantycznoÊç
b) liryka narracyjna (ballada)
c) okreÊlenie czasu i miejsca opowiadanej historii
d) wskazanie znaków okupacyjnej rzeczywistoÊci
e) okreÊlenie tematyki opowiadanej historii (np. rozstrzelanie dziecka)
f) wskazanie klamrowej budowy

2. Rozpoznanie elementów nawiàzania do konwencji ballady (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) prostota budowy i wersyfikacji
b) okreÊlenie formy podawczej – narracja z elementami dialogu
c) narrator zaanga˝owany, Êwiadek wydarzeƒ („Uciekaj, uciekaj...”)
d) narrator naiwny – ktoÊ prosty
e) dwup∏aszczyznowoÊç Êwiata przedstawionego – realny i fantastyczny

3. Prezentacja bohaterki lirycznej (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) ˝ydowska dziewczynka
b) ofiara wojny
c) sierota
d) samotna, opuszczona
e) bezbronna
f) szalona
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4. Dostrze˝enie symbolizmu postaci Ryfki (0–1 pkt)
na przyk∏ad: 
a) uosobienie ofiar Holocaustu
b) nagoÊç jako symbol niewinnoÊci ofiar

5. Analiza opisu zachowania Êwiadków tragedii Ryfki (0–2 pkt)
na przyk∏ad:
a) ˝yczliwoÊç
b) próby niesienia pomocy
c) zdziwienie
d) dystans, bezradnoÊç

6. Odczytanie znaczenia postaci Chrystusa (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) symbol cierpienia
b) symbol niewinnoÊci ofiary
c) podkreÊlenie niewinnoÊci ofiar Holocaustu
d) uwznioÊlenie i uÊwi´cenie cierpienia narodu ˝ydowskiego
e) uwypuklenie okrucieƒstwa i bezwzgl´dnoÊci oprawców

7. Charakterystyka kszta∏tu j´zykowego utworu (0–3 pkt)
na przyk∏ad:
a) stylizacja na j´zyk potoczny (kolokwializmy, zdrobnienia)
b) poetyckie neologizmy („anieleli”)
c) elementy stylizacji archaicznej/biblijnej („bolejàcy”, „wiedli na m´ki”, „ozwa∏o si´”)
d) j´zykowe znaki dzieci´cego widzenia Êwiata („grubi Niemcy w grubym tanku”)
e) powtórzenia (anafora) podkreÊlajàce osamotnienie bohaterki

8. Wskazanie funkcji nawiàzaƒ kulturowych (0–3 pkt)
na przyk∏ad
a) tytu∏ cyklu utworów inspirowanych tradycjà ludowà przywo∏uje zasad´ ludowej moralnoÊci: „Nie
ma zbrodni bez kary”
b) kreacja bohaterki samotnej, szalonej i tragicznej odwo∏ujàca si´ do kreacji Karusi w Romantycz-
noÊci
c) postawa Êwiadków tragedii Ryfki podobna do postawy ludu (prostoty) w RomantycznoÊci
d) okreÊlenie funkcji cytatu z ballady Adama Mickiewicza
e) przywo∏ania ewangeliczne w funkcji sakralizujàcej

9. Wnioski (0–4 pkt)
Pe∏ny wniosek 
Odwo∏ujàc si´ do treÊci romantycznej ballady, wiersz W∏adys∏awa Broniewskiego ukazuje tragizm
i okrucieƒstwo II wojny Êwiatowej. Romantycznej wizji Êwiata, w której „nie ma zbrodni bez kary”
przeciwstawiony zosta∏ Êwiat, w którym porzàdek moralny jest zachwiany. Romantycznà tragedi´
niezrozumianej, samotnej jednostki zastàpi∏a tragedia Holocaustu, która uosabia los bohaterki
wiersza. Przedstawiona w utworze historia Ryfki nadaje nowe znaczenia cytatom z utworu Adama
Mickiewicza. (4)

Cz´Êciowy wniosek 
Odwo∏ujàc si´ do treÊci romantycznej ballady, wiersz W∏adys∏awa Broniewskiego ukazuje tragizm
i okrucieƒstwo II wojny Êwiatowej. Romantycznej wizji Êwiata, w której „nie ma zbrodni bez kary”
przeciwstawiony zosta∏ Êwiat, w którym porzàdek moralny jest zachwiany. (lub) Odwo∏ujàc si´
do treÊci romantycznej ballady, wiersz W∏adys∏awa Broniewskiego ukazuje tragizm i okrucieƒ-

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



6w w w. o p e r o n . p l

J´zyk polski. Poziom rozszerzony 
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

stwo II wojny Êwiatowej. Romantycznà tragedi´ niezrozumianej, samotnej jednostki zastàpi∏a tra-
gedia Holocaustu, która uosabia los bohaterki wiersza. (2)

Próba podsumowania 
Odwo∏ujàc si´ do treÊci romantycznej ballady, wiersz W∏adys∏awa Broniewskiego ukazuje tragizm
i okrucieƒstwo II wojny Êwiatowej. (1)

II. Kompozycja (0–2 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 (2)
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna; graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci
(1) 

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

III. Styl (0–2 pkt)

– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2)
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny; wystarczajàca leksyka (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

IV. J´zyk (0–8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk∏adnia, poprawne: s∏ownictwo,
frazeologia i fleksja (8)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawne: sk∏adnia, s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (6)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi´kszoÊci poprawne sk∏adnia, s∏ownic-
two i frazeologia (4)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (s∏ownictwo i frazeolo-
gia), fleksyjnych (2)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów fleksyjnych, licznych b∏´dów sk∏adniowych, leksykal-
nych (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

V. Zapis (0–2 pkt)
– bezb∏´dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b∏´dy) (2)
– poprawna ortografia (nieliczne b∏´dy ró˝nego stopnia), na ogó∏ poprawna interpunkcja (1)

Uwaga: JeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.

VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)
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