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&=ĉĝû,

2GSRZLHG]L PDWXU]\VW\ PRJą SU]\ELHUDü UyĪQą IRUPĊ MĊ]\NRZą DOH LFK VHQV PXVL E\ü
zgodny z WHNVWHP2FHQLDMąFSUDFĊPDWXU]\VW\QDOHĪ\VWRVRZDüZVND]DQąSXQNWDFMĊ
2SLVZ\PDJDĔ

Obszar standardów
Korzystanie z informacji

Rozumienie czytanego tekstu: .RPyUNDMDNRVNáDGQLNFLDáD
(Opracowano na podstawie: Jan Hartman, Komórka jako
VNáDGQLNFLDáD
www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/do.php?c=publicystyka&p=komorka_jako
_skladnik_ciala)

Zadanie 1. (0–2)
Korzystanie z informacji

PrzetworzeQLHLQIRUPDFMLZ\RGUĊEQLDQLHFHFKRSLV\ZDQ\FK
zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ:
a) elektroniczne serce, QSNRPyUNDMDNRXPLHMVFRZLHQLHPDU]HĔF]áRZLHNDHOHNWURQLF]Q\
RGSRZLHGQLNVHUFDXF]XüLSRWU]HEGXFKRZ\FK
b) ĞZLDW ]DPNQLĊW\ Z SXGHáNX QS NRPyUND MDNR PLNURĞZLDW VNXPXORZDQ\ GRVWĊS GR
informacji o ĞZLHFLH]DVyEZLHG]\RĞZLHFLH
2 p. – za poprawne Z\MDĞQLHQLHGZyFKRNUeĞOHĔ
1 p. – za poprawne Z\MDĞQLHQLHMHGQHJRRNUHĞOHQLD
Zadanie 2. (0–1)
Korzystanie z informacji

RozpoznDQLHĞURGNyZVW\OLVW\F]Q\FK

Poprawna RGSRZLHGĨ
B. paradoksem
1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi
Zadanie 3. (0–2)
Korzystanie z informacji

Przetworzenie informacjiZ\RGUĊEQLHnie cech opisywanych
zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
potrzeby: emocjonalne (serca), praktyczne, bytowe (ekonomiczne)
6ąWRSRWU]HE\SU]HFLZVWDZQHRSR]\F\MQH MHGQHVąUDFMRQDOQH– drugie nieracjonalne).
1 p. –za wyliczenie
1 p. – ]DRNUHĞOHQLHUHODFML
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Zadanie 4. (0–1)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie URG]DMyZ]GDĔ

Poprawna RGSRZLHGĨ
C]GDQLHP]áRĪRQ\PZVSyáU]ĊGQLH
1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi
Zadanie 5. (0–1)
Korzystanie z informacji

2GUyĪQLHQLHVáRZQLFWZDVSHFMDOLVW\F]QHJRRGPHWDIRU\F]QHJR

Poprawna RGSRZLHGĨ
6áRZQLFWZRspecjalistyczne - ]DFKRZDQLDREVHV\MQHQDWUĊFWZD
6áRZQLFWZRPHWDIRU\F]QH- ZUDĪOLZH HOHNWURQLF]QHVHUFHHOHNWURQLF]QHMDĞZLDW]DPNQLĊW\
w SXGHáNX.
1 p. – za poprawne VNODV\ILNRZDQLHVáRZQLFWZD
Zadanie 6. (0–1)
Korzystanie z informacji

PrzetworzeQLHLQIRUPDFMLZ\RGUĊEQLHQLHFHFKRSLV\ZDQ\FK
zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
/XG]LHF]ĊVWRELRUąGRUĊNLWHOHIRQNRPyUNRZ\LURELąWREH]SRWU]HE\QDZHWQLHĞZLDGRPLH
VWDOHFLąJOHQHUZRZRXSRUF]\ZLHEH]ZLHGQLH
1 p. – za poprawne Z\MDĞQLHQLHsposobu dotykania
Zadanie 7. (0–1)
Korzystanie z informacji

PrzetworzeQLHLQIRUPDFMLZ\RGUĊEQLHQLHFHFKRSLV\ZDQ\FK
zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
7HUDSHXW\F]QLHNRU]\VWQ\ZSá\ZWHOHIRQXNRPyUNRZHJRQS
− ZLąĪH VLĊ ] QDZLą]\ZDQLHP L SRGWU]\P\ZDQLHP NRQWDNWyZ PLĊG]\OXG]NLFK
zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych,
− NRPyUNDSR]ZDODZ\UDĪDüXF]XFLDLQDPLĊWQRĞFL.
1 p. – za poprawne Z\MDĞQLHQLHWHUDSHXW\F]QHJRZSá\ZXWHOHIRQXNRPyUNRZHJR
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Zadanie 8. (0–2)
Korzystanie z informacji

Przetworzenie informacji, Z\RGUĊEQLHQLHFHFKRSLV\ZDQ\FK
zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
Droga rozwoju telefonu
7HOHIRQVWDQLHVLĊF]ĊĞFLąQDVVDP\FK

7HOHIRQEĊG]LHFRUD]EDUG]LHMLQWHUDNW\ZQ\P
XU]ąG]HQLHP

3U]\NáDGSU]HPLDQWHFKQRORJLL
QSZV]F]HSLHQLHGRFLDáDF]áRZLHNDF]ĊĞFL
WHOHIRQX QSFKLS OXEWHOHIRQVWDQLHVLĊ
paraorganem G]LĊNL]PLDQLHPDWHULDáX XWUDWD
V]W\ZQRĞFLL HODVW\F]QRĞü
np. ]GROQRĞüGRMHGQRF]HVQHJRRGELHUDQLD
informacji i UHDJRZDQLDQDQLą
OXERGG]LDá\ZDQLHQDZV]\VWNLH]P\Vá\

2 p. – za podanie SU]\NáDGyZGZyFKGUyJUR]ZRMX
1 p. – za SRGDQLHMHGQHJRSU]\NáDGX
Zadanie 9. (0–1)
Korzystanie z informacji

PrzetworzeQLHLQIRUPDFMLZ\RGUĊEQLHQLHFHFKRSLV\ZDQ\FK
zjawisk

Poprawna RGSRZLHGĨ
:LHORIXQNF\MQRĞü
1 p. – za poprawne wskazanie cechy lub uznajemyVNXSLDZVRELHZLHOHXU]ąG]HĔ
Zadanie 10. (0–1)
Korzystanie z informacji

Odczytanie sensu DXWRUVNLHMDUJXPHQWDFMLGRW\F]ąFHM
przedstawianych zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
Telefon komórkowy frustruje, gdy:
– QLHVSHáQLDPDU]HĔLRF]HNLZDĔ
– QLH]DSHZQLDPRĪOLZRĞFLG\VNUHWQHJRNRU]\VWDQLD
– MHVWW\ONRQDU]ĊG]LHPNRPXQLNDFMLDQLHJHQHUDWRUHPNRQWDNWyZ
– QLHFKURQLSU]HGQLHFKFLDQ\PLUHNODPDPLQLHVHOHNFMRQXMHSRáąF]HĔ
– Z\PDJDP\RGQLHJRZLĊFHM, QLĪPRĪHQDP]DSHZQLü
1 p. – za podanie SU]\NáDGX
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Zadanie 11. (0–2)
Korzystanie z informacji

Przetworzenie informacjLZ\RGUĊEQLHQLHFHFK opisywanych
zjawisk

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
− ILUP\EĊGąZ\V\áDüNRPXQLNDW\GRSRWHQFMDOQ\FKNOLHQWyZ
– F]áRZLHNEĊG]LHGHF\GRZDáRW\PMDNLHLQIRUPDFMHFKFHRGELHUDü
– EĊG]LHPRĪQDUR]SR]QDZDü]QDMRP\FKZSREOLĪX
– V\JQDáWHOHIRQLF]Q\EĊG]LHLGHQW\ILNRZDáOXG]L
– V\JQDáWHOHIRQLF]Q\EĊG]LHLQLFMRZDáNRQWDNW\
– DSDUDWWHOHIRQLF]Q\EĊG]LHXVWDODáORNDOL]DFMĊ.
2 p. – za poprawne RNUHĞOHQLHtrzech SU]\NáDGyZ
1 p. – za SRSUDZQHRNUHĞOHQLHGZyFKSU]\NáDGyZ
Zadanie 12. (0–1)
Korzystanie z informacji

3U]HWZRU]HQLHLQIRUPDFMLZ\RGUĊEQLHQLHFHFK opisywanych
zjawisk

Poprawna RGSRZLHGĨ
Psychologia.
1 p. – za poprawne wskazanie dziedziny nauki
Zadanie 13. (0–2)
Korzystanie z informacji

2GUyĪQLHQLHLQIRUPDFML od opinii

Poprawna RGSRZLHGĨ
1. opinia
2. opinia
3. informacja
4. opinia
2 p. – za cztery poprawne wskazania
1 p. – za trzy poprawne wskazania
Zadanie 14. (0–1)
Korzystanie z informacji

5R]SR]QDQLHĞURGNyZ MĊ]\NRZych (homonimia)

3U]\NáDGRZDRGSRZLHGĨ
ZLHOR]QDF]QRĞüVáRZDJUDVáyZKRPRQLPLD
1 p. – za jedno poprawne RNUHĞOHQLH
Zadanie 15. (0–1)
Korzystanie z informacji

=UR]XPLHQLHJáyZQHM P\ĞOi tekstu oraz intencje autora

Poprawna RGSRZLHGĨ
C. ĪDUWREOLZ\
1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi
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&=ĉĝû II
Tworzenie informacji

1DSLVDQLHZáDVQHJRWHNVWXZ]ZLą]NX]WHNVWHPOLWHUDFNLP
zamieszczonym w arkuszu

Temat 1. 3RHWD L MHJR PLHMVFH Z ĞZLHFLH &R QD WHQ WHPDW PyZLą -DQ Kochanowski
w 3LHĞQL;;,9 L7DGHXV]5yĪHZLF]Z wierszu Poeta w czasie pisania?
52=:,1,ĉ&,(7(0$78 PRĪQDX]\VNDüPDNV\PDOQLHSXQNWyZ
Punktacja
1. :VWĊSQHUR]SR]QDQLHXWZRUyZnp.:
0-2
a. rozpoznanie autorów: poeta dawny – SRHWDZVSyáF]HVQ\
b. poeta o samym sobie – 1 os. (Kochanowski); poeta o poetach – RV 5yĪHZLF]
c. OLU\NDEH]SRĞUHGQLD .RFKDQRZVNL – OLU\NDSRĞUHGQLD 5yĪHZLF] 
d. refleksje o kondycji poety.
Poeta
0-10
2. J. Kochanowski 3LHĞĔ;;,9
(0-5)
np.:
a. SRGZyMQDQDWXUD F]áRZLHNLSRHWD 
b. talent (nie leda piórem opatrzony),
c. Z\MąWNRZRĞüRGXURG]HQLD WDOHQWMDNRGDUQDWXU\ 
d. ĞZLDGRPRĞüZLHONRĞFL
e. G\VWDQVGRĞZLDWDLOXG]NLFKQDPLĊWQRĞFL
f. PDU]\FLHOF]áRZLHNXQRV]ąF\VLĊSRQDG]LHPLą PRW\ZLNDU\MVNL 
g. metamorfoza (poeta-ptak),
h. Z\EUDQHNPX]PX]RPSRĞZLĊFRQ\ PRW\ZáDEĊG]LD 
i. SURMHNWXMHVRELHVáDZĊSU]HZLGXMHMą
j. erudyta i znawca kultury antycznej.
3. 7DGHXV]5yĪHZLF]Poeta w czasie pisania
(0-5)
np.:
a. wyalienowanie, wyobcowanie,
b. ]DPNQLĊFLHZVRELH
c. ]DSDWU]HQLHZĞZLDWZHZQĊWU]Q\
d. ]Z\NáRĞüĞPLHUWHOQRĞü
e. EH]EURQQRĞü
f. ]GXPLHQLHĞZLDWHP
g. walka z ograniczeniami,
h. VDPRWQRĞü
i. nieprzystosowanie,
j. QLHXPLHMĊWQRĞüRGQDOH]LHQLDPLHMVFDZĞZLHFLH
k. SRGRELHĔVWZRGR2UIHXV]D DOHQLHZROQRPXVSRMU]Hü]DVLHELH 
l. QLHSHZQRĞüVZRMHMZLHONRĞFL
0LHMVFHSRHW\ZĞZLHFLH
0-8
4. J. Kochanowski 3LHĞĔ;;,9
(0-4)
np.:
a. WZRU]HQLHZLHONLFKG]LHá
b. QLHĞPLHUWHOQRĞüSU]H]WZyUF]RĞü PRW\Znon omnis moriar),
c. Ī\FLHZSDPLĊFLSRNROHĔ
I
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d. PLĊG]\QDURGRZDVáDZD 2PQLH0RVNZDLEĊGąZLHG]LHü7DWDURZLH«$QJOLNRZLH 
e. VDPRWQRĞüDOLHQDFMD OXGQHPL0LDVW\Z]JDUG]Ċ 
f. rola poety - ]DSHZQLHQLHFLąJáRĞFLWUDG\FMLNXOWXU\
g. ĞZLDGRPRĞüUROLZáDVQHMWZyUF]RĞFL(konkretyzacja).
5. 7DGHXV]5yĪHZLF]Poeta w czasie pisania
(0-4)
np.:
a. poszukiwanie odpowiedzi na najprostsze pytania (niepokój egzystencjalny),
b. SUyEDRGQDOH]LHQLDSRU]ąGNX
c. Z\UDĪDQLHUyĪQRURGQ\FKHPRFML ]GXPLHQLHXĞPLHFK 
d. G\FKRWRPLF]QDZL]MDĞZLDWD ĞZLDWU]HF]\ZLVW\– VWDQRZL]DJURĪHQLHĞZLDWSRHW\FNL
– WDMHPQLF]\]GXPLHZDMąF\ 
e. zagubienie,
f. ĞZLDGRPRĞüSU]HPLMDQLD Vá\V]DáRGGHFKZLHF]QRĞFL 
g. refleksja o roli poety w ogóle (uniwersalizacja).
6. Wykorzystanie
kontekstów
interpretacyjnych
(np.
historycznoliterackiego,
kulturowego)
0-2
7. Podsumowanie
0-3
SHáQH QS XRJyOQLHQLH NLONX UyĪQLF QS QLH]Z\NáRĞü – ]Z\F]DMQRĞü WDOHQW –
QLHSRUDGQRĞü SDQRZDQLH QDG ĞZLDWHP – ]DJXELHQLH QLHĞPLHUWHOQRĞü – przemijanie) w
spojrzeniu na NRQG\FMĊSRHW\LMHJRUROĊZU]HF]\ZLVWRĞFLLQWHUSUHWDFMDZ\PRZ\ZLHUszy
ZNRQWHNĞFLHHSRN
(3)
F]ĊĞFLRZHQSGRVWU]HĪHQLHSRMHGQHMUyĪQLF\Z obrazie poety i jego kondycji.
(2)
próba podsumowaniaQSGRVWU]HĪHQLHUyĪQLF\ZREUD]LHSRHW\OXEMHJRNRQG\FML (1)
Temat 2. $QDOL]XMąF IUDJPHQW QRZHOL Kamizelka ]ZUyü XZDJĊ QD SRVWDZĊ QDUUDWRUD
ZREHFSU]HGPLRWyZLOXG]LRUD]MHJRUROĊZEXGRZDQLXUHIOHNVMLRĞZLHFLH
52=:,1,ĉ&,(7(0$78 PRĪQDX]\VNDüPDNV\PDOQLHSXQNWyZ
1. :VWĊSQHUR]SR]QDQLHQS
a. fragmenty prozy realistycznej (pozytywistycznej),
b. VFHQHULDFRG]LHQQHJRĪ\FLD;,;Z
c. narracja pierwszoosobowa, subiektywna,
d. kamizelka jako motyw przewodni noweli.
2. Kreacja narratora, np.:
a. jeden z bohaterów,
b. lokator czynszowej kamienicy,
c. VNáRQQ\GRUHIOHNVML
d. REVHUZDWRU]GDU]HĔ
e. samotny,
f. ]DLQWHUHVRZDQ\Ī\FLHPPDáĪHĔVWZD
g. dobrze sytuowany,
h. PDĞZLDGRPRĞüSU]HPLMDQLD
i. Z\NV]WDáFRQ\ XF]\áVLĊáDFLQ\ 
3. Postawa narratora wobec przedmiotów, np.:
a. WUDNWXMHSU]HGPLRW\MDNRVREOLZRĞFL
b. w przedmiotach dostrzega losy i uczucia ludzi,
c. kolekcjonerstwo jest sposobem zatrzymania czasu,
d. SU]HGPLRW\VąĨUyGáHPZVSRPQLHĔ

Punktacja
0-1

0-7

0-6
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e. LQWHUSUHWXMHV]F]HJyá\Z\JOąGXSU]HGPLRWyZ
f. QLHSU]\ZLą]XMHZDJLGRSLHQLĊG]\ SU]HSáDFD]DSU]HGPLRWPDMąF\ZDUWRĞü
niematerialną 
g. SRSU]H]NDPL]HONĊF]XMHZLĊĨ]ERKDWHUDPL
h. ]PLHQLDVWRVXQHNGRNDPL]HONL QDSRF]ąWNXPLDáDGODQLHJRZDUWRĞüQDVWĊSQLHFKFH
VLĊMHMSR]E\üRNUHĞODMDNRNDPL]HOF]\QĊV]PDWVXNQD 
4. Postawa narratora wobec ludzi, np.:
0-5
a. zainteresowanie,
b. Ī\F]OLZRĞü
c. SU]\ZLą]XMHVLĊGRREVHUZRZDQ\FKOXG]L RGF]XZDEUDNVąVLDGyZ 
d. VąVLHG]LĪ\MąZMHJRZVSRPQLHQLDFK
e. DVHUW\ZQ\ZREHFKDQGODU]DXPLHVLĊWDUJRZDü
5. 5RODQDUUDWRUDZEXGRZDQLXUHIOHNVMLRĞZLHFLHQS
0-3
a. dostrzeganie w jednostkowych losach prawd uniwersalnych,
b. ]DGDZDQLHS\WDĔILOR]RILF]Q\FKHJ]\VWHQFMDOQ\FKHWF
c. ]JáĊELDQLHOXG]NLHMSV\FKLNL
d. Z\UDĪDQLHUHIOHNVMLRĞZLHFLH
e. w zjawiskach codziennych dostrzeganie znaków transcendencji,
f. áąF]HQLHĞZLDGRPRĞFLVPXWNXĞZLDWD]QDG]LHMą
6. Podsumowanie, np.:
0-3
SHáQHnp. ZVND]XMHHOHPHQW\SRVWDZ\QDUUDWRUDZREHFSU]HGPLRWyZLOXG]LRUD]RNUHĞOD
MHJRUROĊZEXGRZDQLXUHIOHNVMLRĞZLHFLH
(3)
F]ĊĞFLRZH np. wskazuje istotny element postawy narratora wobec przedmiotów i ludzi
OXERNUHĞODMHJRUROĊZEXGRZDQLXUHIOHNVMLRĞZLHFLH
(2)
próba podsumowania, np. wskazuje istotny element postawy narratora wobec
przedmiotów lub ludzi.
(1)
II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

.RPSR]\FMĊZ\SUDFRZDQLDRFHQLDVLĊZWHG\JG\SU]\]QDQH]RVWDá\SXQNW\]DUR]ZLQLĊFLHWHPDWX

– SRGSRU]ąGNRZDQD]DP\VáRZLIXQNFMRQDOQHPXZREHFWHPDWXVSyMQDZHZQĊWU]QLH
przejrzysta i logiczna; SHáQDNRQVHNZHQFMDZXNáDG]LHJUDIicznym;
– XSRU]ąGNRZDQDZREHFSU]\MĊWHJRNU\WHULXPVSyMQDJUDILF]QHZ\RGUĊEQLHQLH
JáyZQ\FKF]ĊĞFL
– ZVND]XMąFDQDSRGMĊFLHSUyE\SRU]ąGNRZDQLDP\ĞOLQDRJyáVSyMQD

5 p.
3 p.
1 p.

8ZDJDMHĞOLSRZ\ĪV]HNU\WHULDQLH]RVWDá\VSHáQLRQHQLHSU]\]QDMHVLĊSXQNWyZ
III.
STYL (maksymalnie 5 punktów)
– MDVQ\Ī\Z\VZRERGQ\]JRGQ\]]DVWRVRZDQąIRUPąZ\SRZLHG]L
urozmaicona leksyka;
– zgodny z zastosowana IRUPąZ\SRZLHG]LQDRJyáMDVQ\Z\VWDUF]DMąFDOHNV\ND
– QDRJyáNRPXQLNDW\ZQ\GRSXV]F]DOQHVFKHPDW\MĊ]\NRZH

5 p.
3 p.
1 p.

8ZDJDMHĞOLSRZ\ĪV]HNU\WHULDQLH]RVWDá\VSHáQLRQHQLHSU]\]QDMHVLĊSXQNWyZ
IV.
-ĉ=<. PDNV\PDOQLHSXQNWyZ
– MĊ]\NZFDáHMSUDF\NRPXQLNDW\ZQ\SRSUDZQDXUR]PDLFRQDVNáDGQLD
poprawne: sáRZQLFWZRfrazeologia, fleksja;
– MĊ]\NZFDáHMSUDF\NRPXQLNDW\ZQ\SRSUDZQHVNáDGQLDVáRZQLFWZRIUD]HRORJLD
i fleksja;
– MĊ]\NZFDáHMSUDF\NRPXQLNDW\ZQ\SRSUDZQDIOHNVMDZZLĊNV]RĞFLSRSUDZQH
skáDGQLDVáRZQLFWZRIUD]HRORJLD

12 p.
9 p.
6 p.
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– MĊ]\NZSUDF\NRPXQLNDW\ZQ\PLPREáĊGyZVNáDGQLRZ\FKOHNV\NDOQ\FK
VáRZQLFtwo i frazeologia), fleksyjnych;
– MĊ]\NZSUDF\NRPXQLNDW\ZQ\PLPREáĊGyZIOHNV\MQ\FKOLF]Q\FKEáĊGyZ
VNáDGQLRZ\FKOHNV\NDOQ\FK

9

3 p.
1 p.

Uwaga: MHĞOLSRZ\ĪV]HNU\WHULDQLH]RVWDá\VSHáQLRQHQLHSU]\]QDMHVLĊSXQNWyZ
V.
ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
– EH]EáĊGQDRUWRJUDILD poprawna LQWHUSXQNFMD QLHOLF]QHEáĊG\ 
– poprawna ortografLD QLHOLF]QHEáĊG\,,VWRSQLD QDRJyáSRSUDZQDinterpunkcja;
– poprawna ortografia (nLHOLF]QHEáĊG\UyĪQHJRVWRSQLD  LQWHUSXQNFMDQLH]DNáyFDMąFD
NRPXQLNDFML PLPRUyĪQ\FKEáĊGyZ 

3 p.
2 p.
1 p.

8ZDJDMHĞOLSRZ\ĪV]HNU\WHULDQLH]RVWDá\VSHáQLRQHQLHSU]\]QDMHVLĊSXQNWyZ
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0–4 p.

