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Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego – styczeĔ 2003 r.
Arkusz I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I
Temat 1. Jak Īyü ma czáowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w PieĞni XI i w innych pieĞniach
Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne
i historycznoliterackie.
I.

ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna przyznaü maksymalnie 30 punktów)

Kto komu udziela rad? (PieĞĔ XI)
Punktacja: 0 lub 2
1. nadawca - podmiot liryczny: mĊdrzec, filozof, poeta (poeta doctus),
2
2. odbiorca: „czáowiek cnotliwy”, „wieczny wygnaniec”, kaĪdy czáowiek.
4
za wskazanie 1 odbiorcy
(2)
Jakich rad udziela?
PieĞĔ XI
3. zachowanie stoickiej równowagi wobec zmian losu („záoty Ğrodek”, czyli
„záota miernoĞü”),
2
4. zrozumienie, Īe cnota i rozum (umysá) gwarantują wewnĊtrzną równowagĊ,
2
5. przestrzeganie epikurejskiej zasady „carpe diem” (pochwaáa przyjemnoĞci - motyw
zabawy, biesiady, wina),
2
6. odczuwanie harmonii, áadu i przyjemnoĞci, páynących z natury,
2
7. pamiĊtanie o nieuchronnoĞci Ğmierci (równoĞci wszystkich wobec Ğmierci),
2
8. wniosek: postawa zalecana w pieĞni áączy elementy epikureizmu i stoicyzmu
(horacjanizmu).
2
Inne pieĞni
9. uĞwiadomienie sobie zmiennoĞci losu (Fortuny), np. I 9 – Chcemy sobie byü radzi,
I 14 – Patrzaj, jako Ğnieg, I 20 – Miáo szaleü, II 9 – Nie porzucaj nadzieje,
2
10. stosowanie stoickiej zasady „záotego Ğrodka”, np. II 9,
2
11. stosowanie epikurejskiej zasady „carpe diem” i kultu zabawy, np. I 14, I 20,
2
12. áączenie epikureizmu i stoicyzmu (horacjanizm), np. I 9,
2
13. kierowanie siĊ rozumem, np. II 19 – PieĞĔ o dobrej sáawie: rozum róĪni nas
od zwierząt,
2
14. dąĪenie do cnoty rozumianej jako ksztaátowanie siebie i sáuĪenie ogóáowi (ojczyĨnie),
np. II 12 – PieĞĔ o cnocie,
2
15. dąĪenie do cnoty rozumianej jako przymiot charakteru, np. I 2 – Serce roĞcie,
2
16. uĞwiadomienie sobie, Īe cnota i rozum wskazują czáowiekowi wáaĞciwą postawĊ
Īyciową, np. I 9,
2
17. odczuwanie doskonaáego áadu natury, np. Hymn, I 2, PieĞĔ ĞwiĊtojaĔska o Sobótce,
2
18. kontekst historycznoliteracki:
np.: powiązanie rozwaĪaĔ z wiedzą o renesansie (humanizmie), twórczoĞci
Horacego,
2
19. kontekst filozoficzny:
np.: wykraczająca poza przywoáane teksty poetyckie wiedza o epikureizmie,
stoicyzmie, horacjanizmie, filozofii chrzeĞcijaĔskiej.
2
Jak udziela rad? (PieĞĔ XI)
20. gatunek: pieĞĔ refleksyjna (dydaktyczno-refleksyjna),
2
21. perswazyjnoĞü stylu (uznaü: styl impresywny)
2
21.1 za co najmniej 2 cechy - maksymalnie
2
 obecnoĞü domniemanego sáuchacza (2 osoba l. poj.),
 apostrofy,
 tryb rozkazujący,
 kontrasty,
 wyliczenia,
 podkreĞlanie wyliczeĔ, anafora,
 przysáowia, aforyzmy, sentencje (záote myĞli).
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Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego – styczeĔ 2003 r.
Arkusz I

22. Podsumowanie (powinno uwzglĊdniaü odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w temacie,
moĪe takĪe zawieraü refleksjĊ o aktualnoĞci poglądów poety),
np.: W pieĞniach Jana Kochanowskiego poeta – mĊdrzec radzi (táumaczy, nie nakazuje), jak Īyü,
by, mając ĞwiadomoĞü swej doczesnoĞci, osiągnąü wewnĊtrzną harmoniĊ. Czáowiek renesansu –
humanista wzory moĪe znaleĨü w przemyĞleniach staroĪytnych filozofów i doskonaáym áadzie
natury. (Refleksja oceniająca).
0–2–4
23. za niepeáne podsumowanie
(2)
Uwaga: za speánienie poszczególnych kryteriów przyznaje siĊ wskazaną przy nich liczbĊ punktów;
nie przyznaje siĊ punktów cząstkowych.
II.
KOMPOZYCJA (5 punktów)
 podporządkowana zamysáowi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna
wewnĊtrznie, przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
 uporządkowana wedáug przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci,
 wskazująca na podjĊcie próby porządkowania myĞli, na ogóá spójna.
III.
STYL (5 punktów)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny, wystarczająca leksyka,
 na ogóá komunikatywny, dopuszczalne schematy jĊzykowe.
IV.
JĉZYK (26 punktów)
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja i ortografia, rzadko
pojawiające siĊ báĊdy interpunkcyjne,
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, sporadycznie
pojawiające siĊ báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
 w wiĊkszoĞci poprawna skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, nieliczne usterki
leksykalne oraz nieliczne báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
 wypowiedĨ komunikatywna, mimo Īe schematyczna skáadnia, stosunkowo nieliczne báĊdy
fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
 schematyczna skáadnia; liczne báĊdy skáadniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne
oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywnoĞci wypowiedzi)
V.
SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (4 punkty)
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Temat 2. Gustawa Herlinga – GrudziĔskiego Inny Ğwiat. WyjaĞnij tytuá na podstawie podanego
fragmentu. Czy opisany mechanizm systemu dziaáaá w peáni skutecznie? OdpowiedĨ uzasadnij
argumentami z caáego utworu.
I.
ROZWINIĉCIE TEMATU (moĪna przyznaü maksymalnie 30 punktów)
Fragment
Punktacja: 0 lub 2
ĝwiat jako system
1. cele: eksploatacja gospodarcza i przeobraĪenie (dezintegracja osobowoĞci) wiĊĨniów,
4
za wskazanie 1 celu
(2)
2. tortury (dáugie przesáuchania) jako sposób osiągania celów.
2
Objawy zmian w osobowoĞci wiĊĨnia
3. odĪegnanie siĊ od wczeĞniejszego Īycia (postaw, poglądów),
2
4. pozbycie siĊ poczucia niepewnoĞci (poczucie wewnĊtrznej pustki),
2
5. uczucie, Īe nie naleĪy juĪ do Ğwiata áagrów („ma juĪ wszystko za sobą”, nie odzywa
siĊ do nikogo, „stawia pierwsze kroki w innym juĪ Ğwiecie”),
2
6. efekt: dostosowanie osobowoĞci wiĊĨnia do potrzeb systemu – dawny przeĞladowany
albo staje siĊ trybikiem w sprawnie dziaáającym mechanizmie, albo umiera.
2
Podsumowanie
7. Ğwiat jako bezduszna machina („inny” = nieludzki).
2
Caáy utwór
Potwierdzenie wniosków z fragmentu
8. drĊczenie wiĊĨniów gáodem i katorĪniczą pracą,
2
9. odebranie nadziei na uwolnienie,
2
10. tworzenie wrogoĞci miĊdzy wiĊĨniami (np. „urkowie” – polityczni)
2
11. wiĊĨniowie ulegający systemowi - naleĪy podaü co najmniej 1 przykáad
2
m. in.:
 dla korzyĞci wáasnej donoszący na wspóátowarzyszy, np. Machapetian,
 obojĊtni na los sáabszych (umierających w „trupiarni”, „kurzych Ğlepców”),
 okrutni wobec sáabszych (pozbywanie siĊ sáabszych z brygad),
 uwolnieni wiĊĨniowie pozostający (pracujący) w obozie z lĊku przed wolnoĞcią,
 urzĊdnik, który uwierzyá we wáasną winĊ („zabójca” Stalina).
PodwaĪenie wniosków
12. wiĊĨniowie bronią siĊ przed presją systemu, są Ğwiadomi obcowania ze záem.
2
Sposoby obrony:
13. „zaczepianie siĊ o wolnoĞü” – naleĪy podaü co najmniej 1 przykáad
2
m. in.
 stosunek do spotkaĔ w „domu swidanij”,
 sposób zachowania siĊ w dniu wolnym od pracy,
 reakcja na filmy, „wieczory kulturalne”,
 lektura powieĞci Dostojewskiego (Natalia Lwowna),
14. marzenie o ucieczce („trzeba wiedzieü, po co siĊ Īyje”),
2
15. pielĊgnowanie wolnoĞciowych manii (prof. literatury, Borys Lazarowicz N.),
2
16. poczucie jednoĞci losu, wspóáczucie (sprawa Pamfiáowa),
2
17. postawy heroiczne:
17.1. Kostylew („nie bĊdĊ dla nich pracowaá”),
2
17.2. trzy zakonnice, umierające za wiarĊ,
2
17.3. GrudziĔski (gáodówka protestacyjna).
2
18. powrót do tradycyjnego systemu wartoĞci w normalnych warunkach (epizod w Rzymie). 2
Wykorzystanie kontekstów
19. moĪliwe konteksty: historyczny, polityczny, literacki, biograficzny.
2
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20. Wniosek (powinien dotyczyü cech ukazanego w zacytowanym fragmencie systemu oraz faktu, Īe
ogląd szczegóáów ujawnia wiĊksze niĪ w uogólnieniu skomplikowanie rzeczywistoĞci. MoĪliwa
jest takĪe refleksja wartoĞciująca.).
np.: Cytowany fragment odsáania mechanizmy systemu totalitarnego, jest uogólnieniem poczynionych
przez autora obserwacji, rodzajem wniosku. Obraz konkretnych ludzi ujawnia wiĊksze zróĪnicowanie
postaw. Liczne potwierdzają tezĊ o skutecznoĞci nieludzkiego mechanizmu, liczne jednak jej
zaprzeczają, stanowiąc dowód wielkoĞci czáowieka, nie poddającego siĊ presji záa, broniącego swojej
godnoĞci.
0–2–4
21. za niepeány wniosek
(2)
22.Refleksja wartoĞciująca
2
Uwaga: za speánienie poszczególnych kryteriów przyznaje siĊ wskazaną przy nich liczbĊ punktów;
nie przyznaje siĊ punktów cząstkowych.
II.
KOMPOZYCJA (5 punktów)
 podporządkowana zamysáowi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna
wewnĊtrznie, przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym,
 uporządkowana wedáug przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie gáównych
czĊĞci,
 wskazująca na podjĊcie próby porządkowania myĞli, na ogóá spójna.
III.
STYL (5 punktów)
 jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka,
 zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogóá jasny, wystarczająca leksyka,
 na ogóá komunikatywny, dopuszczalne schematy jĊzykowe.
IV.
JĉZYK (26 punktów)
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja i ortografia, rzadko
pojawiające siĊ báĊdy interpunkcyjne,
 poprawna, urozmaicona skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, sporadycznie
pojawiające siĊ báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
 w wiĊkszoĞci poprawna skáadnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, nieliczne usterki
leksykalne oraz nieliczne báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
 wypowiedĨ komunikatywna, mimo Īe schematyczna skáadnia, stosunkowo nieliczne báĊdy
fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz báĊdy ortograficzne i interpunkcyjne,
 schematyczna skáadnia; liczne báĊdy skáadniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne
oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywnoĞci wypowiedzi).
V.
SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (4 punkty)
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