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Próbny egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom rozszerzony

1

W JĉZYKU JAK W DOMU
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi zdającego mogą przybieraü róĪną
formĊ jĊzykową, ale ich sens musi byü synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracĊ,
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.

Punkty
Odpowiedzi
maks. cząstk.
Istotą poprawnej odpowiedzi jest wskazanie na niepowtarzalnoĞü
osoby BaraĔczaka. (np.: Nikt nie byáby w stanie wymyĞliü
1
0
czáowieka tak licznych talentów, profesji i zasáug jak Stanisáaw
BaraĔczak.)
Trzy spoĞród nastĊpujących: pryncypialny krytyk literacki,
pomysáowy táumacz, przezabawny parodysta, przenikliwy
1
0
eseista, czáowiek o ujmującej powierzchownoĞci i goáĊbim sercu.
Paradoks polega na tym, Īe tak doskonale wáada polszczyzną
artysta od üwierü wieku mieszkający poza krajem (nie ma
1
0
dostĊpu do „Īywej mowy”). („Krajanie jĊzyka”, aby przywróciü
go do Īycia.)
Przywoáując postaci Biaáoszewskiego i Miáosza,
(reprezentujących dwa kraĔcowe bieguny polszczyzny –
potocznoĞü i hieratycznoĞü) autor dostrzega, Īe u BaraĔczaka
1
0
stopiáy siĊ one w jedną, harmonijną caáoĞü. (Stanowią punkty
odniesienia dla twórczoĞci BaraĔczaka.)
Poáączenie metafizyki z humorem. (UmiejĊtnoĞü mówienia
1
0
o sprawach waĪnych i trudnych bez patosu).
Humanista to ktoĞ, kto czuwa nad jĊzykiem, (np.:opiekuje siĊ
nim, strzeĪe jego poziomu i jakoĞci, broni przed gáupotą i tymi,
1
0
którzy chcą go wykorzystaü do niecnych celów).
C
1
0
PodkreĞla wieloĞü talentów i zasáug poety (np.:dopeánia,
1
0
hiperbolizuje jego postaü).
NajwaĪniejszą zasáugą BaraĔczaka jest ciągáe poszerzanie
moĪliwoĞci polszczyzny. JĊzyk jego twórczoĞci przenika
2
1
do jĊzyka, którym siĊ posáugujemy.
razem
10
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Próbny egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom rozszerzony

Temat 1. Jak opisaü muzykĊ? Dokonaj analizy porównawczej fragmentów powieĞci
Cháopi Wáadysáawa Reymonta i Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej; zwróü
uwagĊ na sposoby ujĊcia motywu muzyki i jego funkcje w utworach.
I

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna uzyskaü maksymalnie 26 punktów)
Punktacja

1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
7.
a.
b.

Cháopi
WstĊpne rozpoznanie fragmentu, np.:
0-1
sytuacja: wesele Boryny i Jagny,
bohater indywidualny i bohater zbiorowy (goĞcie taĔczący na weselu),
narrator: trzecioosobowy obserwator,
Muzyka, np.:
0-3
ludowa,
grana przez wiejską kapelĊ,
gáoĞna, bardzo dynamiczna,
emocjonalna, peána radoĞci Īycia (porywa do taĔca),
dająca poczucie związku z naturą.
Sposoby ujĊcia motywu muzyki, np.:
0-3
punkt widzenia sáuchacza i widza,
ukazana przez obraz taĔczących i Ğpiewających,
taĔczący stają siĊ caáoĞcią, w której znikają pojedyncze osoby,
taĔce są zabarwione erotyzmem,
taĔczący stają siĊ Īywioáem przypominającym naturĊ,
plastycznoĞü, wielobarwnoĞü obrazu (elementy impresjonizmu).
JĊzykowe Ğrodki wyrazu, np.:
0-3
bogactwo i róĪnorodnoĞü Ğrodków – podkreĞlenie ĪywioáowoĞci,
elementy stylizacji gwarowej,
liczne metafory i metaforyczne epitety okreĞlające cechy taĔców,
hiperbolizacja – podkreslenie zwiąku Ğwiata i natury,
synestezja – áączenie zmysáowego postrzegania elementów taĔca,
porównania melodii do krajobrazów, zjawisk pogody, ludzi itp.,
wieloĞü czasowników nazywających ruch,
wykrzyknienia (dynamizacja wypowiedzi),
wyrazy dĨwiĊkonaĞladowcze, instrumentacja gáoskowa (umuzycznienie tekstu)
skáadnia nadająca tekstowi muzycznoĞü,
np.: paralelizmy skáadniowe, rytmizacja, wyliczenia, bardzo dáugie zdania.
Funkcje motywu muzyki, np.:
0-2
charakterystyka bohatera zbiorowego (przedstawienie natury cháopów),
przedstawienie zbiorowych emocji,
podkreĞlenie witalnoĞci, siáy cháopów,
ilustracja obyczajowoĞci Ğrodowiska.
Cudzoziemka
WstĊpne rozpoznanie fragmentu, np.:
0-1
szczególnie dramatyczna noc w maáĪeĔstwie RóĪy i Adama,
bohater indywidualny (RóĪa),
narrator: trzecioosobowy, ale ukazujący Ğwiat z subiektywnego punktu widzenia
RóĪy,
Muzyka, np.:
0-3
powaĪna (koncert Brahmsa),
czĊĞciowo wyobraĪona przez RóĪĊ, czĊĞciowo grana przez nią dla siebie samej,
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sprowokowana Ğwiatáem ksiĊĪyca (zainspirowana naturą),
cicha (jeden instrument) lub bezgáoĞna (wyobraĪona orkiestra),
jest przeĪyciem niemal mistycznym (daje poczucie niezaleĪnoĞci od praw fizyki),
prowadzi do wewnĊtrznej harmonii, zawiera w sobie i áączy wszystkie uczucia,
jednoczy ze Ğwiatem.
8.
Sposoby ujĊcia motywu muzyki, np.:
0-3
b. punkt widzenia wykonawcy,
c. ukazana przez wewnĊtrzne przeĪycia RóĪy,
d. fizyczne reakcje ciaáa (krople potu, przyspieszone bicie serca itp.) jako wyraz emocji
związanych z grą,
e. kontrast miĊdzy statycznoĞcią sceny a gwaátownoĞcią emocji bohaterki,
f. kontrast miĊdzy harmonią muzyki a chaosem ciszy.
9.
JĊzykowe Ğrodki wyrazu, np.:
0-3
b. oszczĊdny jĊzyk w opisach zachowaĔ RóĪy,
c. mowa pozornie zaleĪna,
d. metaforycznoĞü opisów muzyki,
e. synestezja – poáączenie róznorodnoĞci wraĪeĔ zmysáowych wywoáanych muzyką,
f. instrumentacja gáoskowa, onomatopeje,
g. wieloĞü czasowników nazywających ruch dĨwiĊków,
h. nazwy i opisy instrumentów jako ekwiwalent ich brzmienia (metonimia),
i. terminologia muzyczna.
10.
Funkcje motywu muzyki, np.:
0-1
b. tworzenie portretu psychologicznego RóĪy,
c. prezentacja pragnieĔ i ambicji bohaterki,
d. wyjaĞnienie drĊczącego RóĪĊ poczucia niespeánienia.
11.
Podsumowanie:
0-3
peáne (np.: dostrzeĪenie róĪnic i podobieĔstw w ujĊciach motywu muzyki,
zauwaĪenie związku miĊdzy sposobami ujĊcia a funkcjami motywu),
(3)
niepeáne (np.: dostrzeĪenie róĪnic i podobieĔstw w ujĊciach i funkcjach
motywu muzyki),
(2)
próba podsumowania (np.: dostrzeĪenie róĪnic lub podobieĔstw w ujĊciach
i funkcjach motywu muzyki).
(1)
c.
d.
e.
f.
g.

sq
lm
ed
ia.
pl

po
br
an
oz

ww

w.

4
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Temat 2. Analizując i interpretując wiersze W Weronie Cypriana Kamila Norwida
i Kochankowie z ulicy Kamiennej Agnieszki Osieckiej, porównaj kreacje Ğwiata
przedstawionego w obu tekstach.
I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna uzyskaü maksymalnie 26 punktów)
Punktacja
Zasada zestawienia tekstów, np.:
0-1
a. nawiązania do dramatu Szekspira (Werona, domy Kapuletich i Montekich, imiona
bohaterów),
b. podejmowanie motywu szekspirowskiego w róĪnych epokach literackich,
c. obecnoĞü motywu nieszczĊĞliwych kochanków w róĪnych formach liryki.
W Weronie
OkreĞlenie podmiotu mówiącego i typu liryki
0-1
a. podmiot ukryty za Ğwiatem przedstawionym,
b. opowiadacz – narrator liryczny (podmiot liryczny zorientowany narracyjnie),
zachowuje dystans i powĞciągliwoĞü,
c. liryka poĞrednia (refleksyjno – filozoficzna).
Obraz Ğwiata przedstawionego, np.:
0–5
a. konkretyzacja miejsca w tytule wiersza,
b. przeciwstawienie rozumu i uczucia,
c. spokój i harmonia natury (áagodne oko báĊkitu),
d. romantyczny charakter przyrody (wspóáczuje nieszczĊĞliwym kochankom, zrzuca
gwiazdĊ),
e. kosmiczny wymiar natury (planeta),
f. przemijanie wytworów kultury,
g. niezrozumienie dla kochanków ze strony ludzi,
h. uniwersalnoĞü, niezmiennoĞü uczuü, namiĊtnoĞci ludzkich,
i. przeciwstawne sposoby rozumienia Ğwiata - „emocjonalny” (cudzysáów dodany po
recenzji) charakter natury i racjonalna postawa ludzi,
j. dystans miĊdzy czasem wypowiedzi a czasem wydarzeĔ.
Uksztaátowanie wypowiedzi poetyckiej, np.:
0–4
a. aluzja literacka podstawą kreacji Ğwiata,
b. symbolika (np.: grobu, gwiazdy, ázy),
c. animizacja i personifikacja przyrody,
d. kontrasty (poruszone gromem – áagodne, gruzy grodów, ázy – kamienie)
e. epitety o charakterze neutralnym,
f. przemilczenia,
g. ironia (epitet uczenie, wykrzyknienie),
h. cztery tercynowe strofy (charakterystyczne dla refleksyjnej poezji wáoskiej),
i. regularnoĞü w budowie (regularna Ğredniówka, ukáad rymów, wiersz sylabotoniczny)
jako próba porządkowania Ğwiata.
Kochankowie z ulicy Kamiennej
OkreĞlenie podmiotu mówiącego i typu liryki, np.:
0-1
a. podmiot ukryty za Ğwiatem przedstawionym,
b. podmiot – narrator, opisuje mieszkaĔców ulicy Kamiennej,
c. relacjonuje i ocenia Ğwiat i bohaterów,
d. liryka poĞrednia (opisowo – refleksyjna).
Obraz Ğwiata przedstawionego, np.:
0–5
a. konkretne umiejscowienie bohaterów (tytuá wiersza),
b. zderzenie codziennoĞci Īycia kochanków z marzeniami o lepszym Ğwiecie,
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c. zwykáoĞü bohaterów – wspóáczesnych kochanków,
d. tĊsknota za prawdziwą, romantyczną miáoĞcią,
e. brud i záo Īycia bohaterów (brzydcy, gáodni, biedni),
f. niemoc wyrwania siĊ ze Ğrodowiska (powrót na Kamienną),
g. niemoĪnoĞü odmiany losu (determinizm),
h. Romeo i Julia jako symbole postaw,
i. zderzenie wzniosáoĞci z szarą rzeczywistoĞcią,
j. krytyczna ocena rzeczywistoĞci, która krzywdzi czáowieka,
k. przestrzeĔ sugerująca negatywne skojarzenia.
7. Uksztaátowanie wypowiedzi poetyckiej, np.:
0–4
a. sáownictwo potoczne,
b. powtórzenia eksponujące bohaterów,
c. anafora podkreĞlająca dąĪenia bohaterów,
d. dynamizująca funkcja czasowników,
e. epitety wartoĞciujące,
f. metafora miáoĞci (amor szmaciany páynie ulicą),
g. kontrasty (np.: pochodnie – ciemnoĞü, Chcemy Romea – wrzeszczą.../My chcemy Julii
– drą siĊ),
h. zamkniĊta budowa wiersza (symbolika koáa),
i. poáączenie wiersza sylabicznego (przechodzącego w wiersz toniczny) z konwencjonalną balladą (paralelizm kompozycyjny, refren, regularny ukáad rymów),
j. czas teraĨniejszy i forma niedokonana czasowników wskazują, ze wszystko dzieje siĊ
„tu i teraz”.
8. Wykorzystanie kontekstu szekspirowskiego, np.:
0-2
9. Podsumowanie
0–3
peáne, np.: dostrzeĪenie róĪnic w kreacji Ğwiata u Norwida i Osieckiej; wskazanie na
zaleĪnoĞü miĊdzy kreacjami Ğwiata i uksztaátowaniem
(3)
czĊĞciowe, np.: dostrzeĪenie róĪnic i/lub podobieĔstw w kreacji Ğwiata u Norwida
i Osieckiej;
(2)
próba podsumowania, np.: dostrzeĪenie róĪnicy i/lub podobieĔstwa w kreacji Ğwiata wierszy
Norwida i Osieckiej.
(1)
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KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty)
 podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie,
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
2
 uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci.
1
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie tematu.

III.
STYL (maksymalnie 2 punkty)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny; wystarczająca leksyka.
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IV.
JĉZYK (maksymalnie 8 punktów)
– jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona skáadnia,
poprawne: sáownictwo, frazeologia, fleksja,
– jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawne: skáadnia, sáownictwo, frazeologia
i fleksja,
– jĊzyk w caáej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wiĊkszoĞci poprawne:
skáadnia, sáownictwo, frazeologia,
– jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów skáadniowych, leksykalnych
(sáownictwo i frazeologia), fleksyjnych,
– jĊzyk w pracy komunikatywny mimo báĊdów fleksyjnych, licznych báĊdów
skáadniowych, leksykalnych.
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
V.
ZAPIS (maksymalnie 2 punkty)
 bezbáĊdna ortografia;
poprawna interpunkcja (nieliczne báĊdy),
 poprawna ortografia (nieliczne báĊdy róĪnego stopnia);
na ogóá poprawna interpunkcja.
Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY
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