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Egzamin maturalny z j!zyka polskiego – maj 2003 

Arkusz III 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA III 
 
Temat 1. !ywotno"# motywu „non omnis moriar” w literaturze polskiej po"wiadczaj$ mi%dzy innymi 

utwory Ku Muzom Jana Kochanowskiego i Do losu Juliana Tuwima. Na podstawie tych 
tekstów zaprezentuj ró&nice w sposobie uj%cia motywu oraz rozwa& przyczyny takiego 
uj%cia. 

I.  ROZWINI'CIE TEMATU (mo&na przyzna# 51 punktów) 
Punktacja: 0 lub 3 

Podobie(stwo utworów  
1. Kreacja podmiotu lirycznego – poeci         3 

2. To!samo"# typu liryki i sytuacji lirycznej        3 

3. To!samo"# motywu i jego horacja$skiego %ród&a.       3 

 

Rozpoznanie ró&nic mi%dzy tekstami 
Jan Kochanowski Ku Muzom 

4. Okre"lenie relacji mi'dzy podmiotem a adresatem (poeta – Muzy)     3 
5. Okre"lenie postawy podmiotu wobec adresata – szacunek i ufno"#  3 

6. Dostrze!enie charakterystyki podmiotu – cz&owieka renesansu      3 
7. Dostrze!enie charakterystyki podmiotu – znawcy kultury i literatury antycznej, wyznawcy antycznych 

warto"ci estetycznych i etycznych         3 

8. Dostrze!enie charakterystyki podmiotu – poeta doctus, który w&asn( prac( zdobywa  

nie"miertelno"# i s&aw'           3 

9. Dostrze!enie pogl(dów na temat !ycia, warto"ci, twórczo"ci: podmiot liryczny upatruje celu i sensu 

!ycia w byciu poet(           3 

10. Podmiot liryczny pragnie osi(gn(# nie"miertelno"# i s&aw' dzi'ki w&asnym dzie&om   3 

11. Wskazywanie sposobu uj'cia motywu non omnis moriar      3 
12. Dostrze!enie ró!norodno"ci w warstwie leksykalnej i stylistycznej: poetyzmów, retoryczno"ci, 

podnios&o"ci stylu            3 

 

Juliana Tuwima Do losu 

13. Okre"lenie relacji mi'dzy podmiotem a adresatem (poeta – los).     3 

14. Okre"lenie postawy podmiotu wobec adresata – losu: ironia i rozgoryczenie    3 

15. Dostrze!enie charakterystyki podmiotu: poeta pe&en witalizmu i pasji !ycia,  

ceni(cy przyjemno"# i zabaw'         3 

16. Twórca odnosz(cy si' z ironicznym dystansem do swej profesji.     3 

17. Poeta obdarowany geniuszem przez los        3 

18. Dostrze!enie pogl(dów na temat !ycia, warto"ci, twórczo"ci: podmiot jest "wiadom, !e s&awa, której 

zasmakowa& za !ycia, unie"miertelni go         3 

19. Podmiot jest "wiadom, !e s&awa nie jest jednak prawdziw( warto"ci( –  

jest ni( dla podmiotu !ycie , niestety, nieuchronnie ko$cz(ce si' "mierci(.    3 

20. Dla podmiotu "wiadomo"# "mierci jest %ród&em smutku i ironii.     3 

21. Wskazywanie sposobu uj'cia motywu non omnis moriar: puste s&owa, zwodnicza m(dro"#; polemika 

z horacja$sk( wymow(           3 

22. Dostrze!enie ró!norodno"ci w warstwie leksykalnej i stylistycznej: kolokwializmów  

i ekspresyjno"ci            3 
Trafne uogólnianie: 
Np. 

23. Zauwa!anie wp&yw czasu, kultury, "wiatopogl(du, (inne trafnie wskazane czynniki) na sposób uj'cia 

motywu przez twórców.          3 

24. Akcentowanie zachowania kulturowej to!samo"ci twórców, pomimo ró!nicy uj'cia motywu 3 

25. W&a"ciwie pos&ugiwanie si' podstawow( terminologi( z zakresu poetyki     3 
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II. KOMPOZYCJA (10 punktów) 

– Podporz(dkowana zamys&owi interpretacyjnemu, funkcjonalna wobec tematu, spójna wewn'trznie, 

przejrzysta i logiczna; pe&na konsekwencja w uk&adzie graficznym,    10 

– uporz(dkowana wed&ug przyj'tego kryterium, spójna; graficzne wyodr'bnienie g&ównych cz'"ci.5 

 
III. STYL (10 punktów) 

– jasny, !ywy, swobodny, zgodny z zastosowan( form( wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 10 

– zgodny z zastosowan( form( wypowiedzi, na ogó& jasny, wystarczaj(ca leksyka.  5 

 

IV. J'ZYK (21 punktów) 
– poprawna, urozmaicona sk&adnia i frazeologia, zgodna z norm( fleksja i ortografia, rzadko 

pojawiaj(ce si' b&'dy interpunkcyjne,        21 

– poprawna, urozmaicona sk&adnia i frazeologia, zgodna z norm( fleksja, sporadycznie pojawiaj(ce 

si' b&'dy ortograficzne i interpunkcyjne,       10 

– w wi'kszo"ci poprawna sk&adnia i frazeologia, zgodna z norm( fleksja, nieliczne usterki leksykalne 

oraz nieliczne b&'dy ortograficzne i  interpunkcyjne      5 

 

V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY     (8 punktów  - po 2 punkty za walor) 
 
 

Temat 2. Zinterpretuj zamieszczony ni&ej ko(cowy fragment tekstu Zbigniewa Herberta Akropol. 
Rozwa&, jak forma eseju s)u&y prezentacji ró&nych  postaw ludzkich wobec wielkich 
pomników kultury.  

 
I.  ROZWINI'CIE TEMATU (mo!na przyzna# 51 punktów) 

Punktacja 0 lub 3 
Okre"lenie postaw wobec wybitnych tekstów kultury:     
1. Postawa autora eseju  – postawa intelektualisty      3 

2.     – emocjonalna, nacechowana prywatno"ci(    3 

3.     – zindywidualizowana       3 

4. Twórcy dzie& sztuki na Akropolu  (np. Iktinos, Kllikrates)      3 

5. W&adcy, politycy sprzyjaj(cy rozwojowi sztuki (np. Perykles) – chc( utrwali# swoje imi' jako 

fundatorzy            3 

6. Barbarzy$cy, niszczyciele, grabie!cy (np. Morosini) – chc( wyrazi# sw( pogard' dla sztuki wroga 3 

7. Mieszka$cy ubogiej dzielnicy – Akropol w wie"cu cebulowych zapachów) –  

oboj'tni wobec tego, co jest dobrze znane, swojskie       3 

8. Wspó&cze"ni Grecy (widowisko Son et Lumiere) – komercyjna (chc( zarobi# na turystach)  3 

9. Zwykli tury"ci, podró!nicy (szukanie hotelu, b#$dzenie po mie%cie, pisanie kartek) – ciekawi "wiata 3 

10. Naukowcy, intelektuali"ci, historycy sztuki (np. humanisty ubieg#ego wieku – Ernest Renan) – 

 postawa badawcza           3 

Opis cech formalnych analizowanego tekstu 
11. Wskazanie charakteru kompozycji (elementy narracyjne po&(czone z liryczno – refleksyjnymi) 3 

12. W opisie formy eseju dostrze!enie osobistego stosunku autora do prezentowanego tematu 

(emocjonalno"#)           3 

13. W opisie formy eseju dostrze!enie oceniaj(cego stosunku autora do prezentowanego tematu 

(subiektywizm)            3 

14. W opisie formy eseju dostrze!enie refleksyjno"ci wypowiedzi.      3 

15. W opisie formy eseju dostrze!enie erudycyjno"ci wypowiedzi     3 

16. W opisie formy eseju dostrze!enie po&(czenia ró!nych gatunków wypowiedzi (przewodnik 

turystyczny, kartka z podró!y, wspomnienie, pami'tnik, reporta! z podró!y, relacja podro!nicza,  

traktat o kulturze).            3 

17. W opisie stylu dostrze!enie ró!norodno"ci stylistycznej (styl potoczny, retoryczny, liryczny, 

ironiczny).             3 
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18. W opisie stylu dostrze!enie i wskazanie fragmentów patetycznych (np. Wysoko w górze – on!, Akropol 

by# cudem rzeczywistym.)           3 

19. W opisie stylu dostrze!enie i wskazanie fragmentów retorycznych (Sk$d wi!c ta przemo&na wola 

konfrontacji, ta pasja pchaj$ca do zbli&enia fizycznego, po&$dania, aby po#o&y' r!ce, zjednoczy' si! 

ciele%nie, a potem oderwa' si! odej%', unie%' ze sob$ – co? Obraz? Dreszcz?)    3 

20. W opisie stylu dostrze!enie i wskazanie fragmentów nacechowanych ironi( ( …ca#$ mas! 

rozmienionych na drobne cerberów za biurkami…, Akropol w wie"cu cebulowych zapachów., Chóry 
Sofoklesa p#aka#y na przemian po francusku i po angielsku.)      3 

21. W opisie stylu dostrze!enie kontrastu mi'dzy wznios&o"ci( (sacrum lub styl wysoki)  

a trywialno"ci( (profanum lub styl niski)         3 

22. W opisie stylu trafne pos&u!enie si' terminologi( (np.: pytanie retoryczne, metafora, kontrast, 

patos/wznios&o"#, ironia)          3 

Wnioski  
Np.: 

23. Forma eseju pozwala autorowi zaprezentowa# w pe&ni w&asny emocjonalny stosunek do Akropolu 3 

24. Forma eseju pozwala autorowi skonfrontowa# w&asn( postaw' z postawami innych   3 

25. Forma eseju i jego styl s&u!( ocenie ró!nych postaw ludzi wobec pomników kultury   3 

 

II. KOMPOZYCJA (10 punktów) 
– Podporz(dkowana zamys&owi interpretacyjnemu, funkcjonalna wobec tematu, spójna wewn'trznie, 

przejrzysta i logiczna; pe&na konsekwencja w uk&adzie graficznym,    10 

– uporz(dkowana wed&ug przyj'tego kryterium, spójna; graficzne wyodr'bnienie g&ównych cz'"ci.5 

 
III. STYL (10 punktów) 

– jasny, !ywy, swobodny, zgodny z zastosowan( form( wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 10 

– zgodny z zastosowan( form( wypowiedzi, na ogó& jasny, wystarczaj(ca leksyka.  5 

 

IV. J'ZYK (21 punktów) 
– poprawna, urozmaicona sk&adnia i frazeologia, zgodna z norm( fleksja i ortografia, rzadko 

pojawiaj(ce si' b&'dy interpunkcyjne,        21 

– poprawna, urozmaicona sk&adnia i frazeologia, zgodna z norm( fleksja, sporadycznie pojawiaj(ce 

si' b&'dy ortograficzne i interpunkcyjne,       10 

– w wi'kszo"ci poprawna sk&adnia i frazeologia, zgodna z norm( fleksja, nieliczne usterki leksykalne 

oraz nieliczne b&'dy ortograficzne i  interpunkcyjne      5 

 

V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY     (8 punktów  - po 2 punkty za walor) 
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