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CZĉĝû I
Odpowiedzi maturzysty mogą przybieraü róĪną formĊ jĊzykową, ale ich sens musi byü
zgodny z tekstem. Oceniając pracĊ maturzysty, naleĪy stosowaü wskazaną punktacjĊ.
Obszar standardów
Korzystanie z informacji

Opis wymagaĔ
Rozumienie czytanego tekstu: RóĪne odcienie geniuszu
(Na podstawie: Tadeusz Andrzej ZieliĔski RóĪne odcienie
geniuszu)

Zadanie 1. (0–2)
Korzystanie z informacji

Odczytanie sensu akapitu (rozpoznanie argumentacji opinii

przedstawionej w tekĞcie)
Przykáadowa odpowiedĨ:
Osoby kwestionujące geniusz Chopina przypominają, Īe nie tworzyá on skomplikowanych form
muzycznych oraz Īe komponowaá muzykĊ tylko na fortepian.
2 p. – za poprawne wymienienie dwóch argumentów.
1 p. – za poprawne wymienienie jednego argumentu.
Zadanie 2. (0–1)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu

Przykáadowa odpowiedĨ:
Odwoáania do ksiąĪki Arthura Hedley’a i ksiąĪki Józefa i Krystyny ChomiĔskich pokazują,
Īe są znawcy, dla których w ocenie muzyki najwaĪniejsze jest kryterium formalne.
1 p. – za poprawne wymienienie jednej funkcji odwoáaĔ do publikacji o Chopinie.
Zadanie 3. (0–1)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie znaczenia sáowa, w którym zostaáo ono uĪyte
w tekĞcie

Przykáadowa odpowiedĨ:
W drugim.
1 p. – za poprawne wskazanie znaczenia sáowa.
Zadanie 4. (0–1)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie zaleĪnoĞci miĊdzy jĊzykiem i kompozycją teksu

Przykáadowa odpowiedĨ:
Mówi siĊ tu o tradycyjnych kryteriach.
1 p. – za poprawne nazwanie schematu oceniania wielkoĞci w muzyce.
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Zadanie 5. (0–1)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie tezy w tekĞcie

Przykáadowa odpowiedĨ:
Jest tezą.
1 p. – za poprawne rozpoznanie tezy tekstu.
Zadanie 6. (0–1)
Korzystanie z informacji

Odczytanie sensu akapitu

Przykáadowa odpowiedĨ:
Chopin poszerzyá skalĊ moĪliwoĞci gry na fortepianie.
1 p. – za poprawne okreĞlenie jednej zasáugi Chopina związanej z wykorzystaniem
fortepianu.
Zadanie 7. (0–1)
Korzystanie z informacji

Odczytanie intencji autora

Przykáadowa odpowiedĨ:
Autor zestawia Chopina z innymi twórcami, aby pokazaü, Īe naleĪy on do najwiĊkszych artystów
Ğwiata (podobnie jak Szekspir i Michaá Anioá).
1 p. – za poprawne okreĞlenie intencji autora.
Zadanie 8. (0–2)
Korzystanie z informacji

Odczytanie sensu akapitu

Przykáadowa odpowiedĨ:
Pozostawiona przez Chopina swoboda interpretacji jego utworów z jednej strony tworzy
szansĊ istnienia róĪnych odmian tego samego utworu, co jest zaletą, z drugiej zaĞ moĪe
spowodowaü interpretacjĊ sprzeczną z dzieáem kompozytora, co jest wadą.
2 p. – za poprawne okreĞlenie wady i zalety swobody w interpretacji dzieá Chopina.
1 p. – za poprawne okreĞlenie wady lub zalety swobody w interpretacji dzieá Chopina.
Zadanie 9. (0–1)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i jĊzyka tekstu

Przykáadowa odpowiedĨ:
Np.: styl, interpretacja, fraza, utwór.
1 p. – za poprawne wypisanie czterech terminów.
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Zadanie 10. (0–1)
Korzystanie z informacji

Odczytanie sensu fragmentów (zdaĔ, grupy zdaĔ, akapitu)

Przykáadowa odpowiedĨ:
O patriotycznym charakterze muzyki Chopina Ğwiadczą nawiązania do polskiej tradycji
ludowej oraz nawiązania do losów Polski.
1 p. – za poprawne okreĞlenie dwóch cech muzyki Chopina, które Ğwiadczą o jej narodowym
charakterze.
Zadanie 11. (0–3)
Korzystanie z informacji

WyodrĊbnienie i sformuáowanie wykorzystanych w tekĞcie
argumentów

Przykáadowa odpowiedĨ:
Geniusz Chopina potwierdza np. nowatorstwo jego utworów, bogactwo tematów, uczuü
i nastrojów oraz logika kompozycji.
3 p. – za poprawne okreĞlenie trzech cech muzyki Chopina potwierdzających jego geniusz.
2 p. – za poprawne okreĞlenie dwóch cech muzyki Chopina potwierdzających jego geniusz.
1 p. – za poprawne okreĞlenie jednej cechy muzyki Chopina potwierdzającej jego geniusz.
Zadanie 12. (0–3)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu (argumentacyjnego
charakteru tekstu)

Przykáadowa odpowiedĨ:
Na argumentacyjny charakter tekstu wskazują: postawienie tezy, uĪycie argumentów
(kontrargumentów), uĪycie przykáadów.
3 p. – za poprawne okreĞlenie trzech cech wskazujących, Īe czytany tekst ma charakter
argumentacyjny.
2 p. – za poprawne okreĞlenie dwóch cech wskazujących, Īe czytany tekst ma charakter
argumentacyjny.
1 p. – za poprawne okreĞlenie jednej cechy wskazującej, Īe czytany tekst ma charakter
argumentacyjny.
Zadanie 13. (0–2)
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji

Przykáadowa odpowiedĨ:
W akapicie 1. zdanie pytające wyraĪa ironiĊ autora tekstu, natomiast w akapicie 2.
wprowadza nową myĞl.
2 p. – za poprawne okreĞlenie funkcji dwóch zdaĔ pytających.
1 p. – za poprawne okreĞlenie funkcji jednego zdania pytającego.
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CZĉĝû II
Tworzenie informacji

Napisanie wáasnego tekstu w związku z tekstem literackim
zamieszczonym w arkuszu

Temat 1. Zanalizuj wypowiedzi i zachowania bohaterów ukazane we fragmencie Lalki
Bolesáawa Prusa. W kontekĞcie caáej powieĞci wyjaĞnij, co prezentowana scena
mówi o Stanisáawie Wokulskim.
I. ROZWINIĉCIE TEMATU
Za rozwiniĊcie tematu moĪna uzyskaü maksymalnie 25 punktów.
1. WstĊpne rozpoznanie i umiejscowienie fragmentu w powieĞci, np.:
1 p.
a. pobyt Wokulskiego w Zasáawiu przed zarĊczynami z Izabelą,
b. spotkanie arystokratów i Wokulskiego w Zasáawiu,
c. konna przejaĪdĪka hrabiny Wąsowskiej i Wokulskiego w czasie pobytu w Zasáawiu.
2. Przedstawienie bohaterów fragmentu, np.:
2 p.
a. hrabina Wąsowska, máoda wdowa,
b. atrakcyjna, inteligentna kobieta,
c. Stanisáaw Wokulski, specjalny goĞü prezesowej Zasáawskiej,
d. kupiec zaproszony do towarzystwa przedstawicieli wyĪszej sfery.
3. OkreĞlenie sądów i zachowaĔ Wąsowskiej, np.:
7 p.
a. energiczna, peána ekspresji,
b. okazuje zainteresowanie Wokulskim i prowokuje go,
c. szuka rozrywki,
d. znakomita aktorka, umiejĊtnie reĪyseruje swoje zachowania,
e. bezpoĞrednia w sposobie zachowania i wypowiadanych sądach,
f. inteligentna,
g. wnikliwie analizuje osobowoĞü Wokulskiego,
h. prowokuje Wokulskiego do refleksji o sobie (o nim samym) i o relacjach z Izabelą,
i. ironiczna i szydercza,
j. Ğwiadoma swojego kobiecego uroku,
k. miáoĞü traktuje jak rozrywkĊ i naleĪny sobie hoád ze strony mĊĪczyzny,
l. pragnie spotkaü mĊĪczyznĊ nietuzinkowego, takiego mogáaby pokochaü,
m. unika trwaáych związków, które mogáyby ją rozczarowaü,
n. uwaĪa mĊĪczyzn za hipokrytów,
o. kobiecą mistyfikacjĊ uwaĪa za koniecznoĞü wynikającą z konwenansów,
p. sądy Wąsowskiej o Wokulskim są sprzeczne.
4. OkreĞlenie sądów i zachowaĔ Wokulskiego, np.:
6 p.
a. powĞciągliwy i opanowany mimo zainteresowania, jakie wzbudza w nim Wąsowska,
b. elegancki, swoją postawą wzbudza szacunek,
c. sáucha uwaĪnie sądów wygáaszanych przez Wąsowską,
d. krytyczny wobec poglądów Wąsowskiej,
e. uwaĪa, Īe prawdziwa miáoĞü potrzebuje czasu,
f. nie akceptuje káamstwa i mistyfikacji,
g. dystansuje siĊ od Ğwiata arystokracji,
h. szczery i bezkompromisowy,
i. gardzi obáudą,
j. próbuje wyobraziü sobie zachowanie àĊckiej w podobnej sytuacji,
k. uwaĪa, Īe poglądy Wąsowskiej na miáoĞü są sprzeczne.
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5. OdpowiedĨ na pytanie, co prezentowana scena w kontekĞcie caáej powieĞci mówi
o Wokulskim, np.:
6 p.
a. zakochany w Izabeli,
b. uczucia traktuje powaĪnie,
c. wierzy w idealną miáoĞü,
d. jest peáen wewnĊtrznych sprzecznoĞci związanych z miáoĞcią do Izabeli,
e. miáoĞü nie pozwala mu na trzeĨwą ocenĊ postĊpowania Izabeli,
f. zachowuje wobec Izabeli powĞciągliwoĞü, mimo Īe jej zachowania doprowadzają go
do wzburzenia,
g. Īywi nadziejĊ, Īe z upáywem czasu Izabela odwzajemni jego uczucie,
h. poznanie kobiet z arystokracji budzi w nim podejrzliwoĞü,
i. nie potrafi wykorzystaü w rzeczywistoĞci wiedzy o zachowaniach arystokratek.
6. Podsumowanie, np.:
dostrzeĪenie, Īe poglądy Wąsowskiej są niejednoznaczne, stanowią kontrast dla poglądów
i zachowaĔ Izabeli àĊckiej oraz jej stosunku do Wokulskiego; postawa Wokulskiego
wskazuje na brak akceptacji prezentowanych poglądów i zachowaĔ kobiet z arystokracji,
ale równoczeĞnie bezradnoĞü spowodowaną uczuciem do Izabeli,
3 p.
dostrzeĪenie, Īe scena pozwala charakteryzowaü Wokulskiego; postawa Wokulskiego
wskazuje na brak akceptacji prezentowanych poglądów i zachowaĔ kobiet z arystokracji,
ale równoczeĞnie bezradnoĞü spowodowaną uczuciem do Izabeli,
2 p.
dostrzeĪenie, Īe scena pozwala charakteryzowaü Wokulskiego.
1 p.
Temat 2. Analizując podany fragment UstĊpu III czĊĞci Dziadów, porównaj dwa wizerunki
wáadców oraz wyjaĞnij, czemu sáuĪy ich zestawienie w utworze Adama
Mickiewicza.
I. ROZWINIĉCIE TEMATU
Za rozwiniĊcie tematu moĪna uzyskaü maksymalnie 25 punktów.
1. WstĊpne rozpoznanie utworu, np.:
2 p.
a. spotkanie przyjacióá rozdzielonych przemocą (spokrewnione skaáy, które rozerwaá
nurt wody),
b. spotkanie poetów róĪnych narodów (ludzi, których áączą wspólne idee i poglądy,
a dzieli tyrania wáadców),
c. spotkanie osób naleĪących do róĪnych kultur rodzi refleksjĊ,
d. pomniki wáadców (Piotra Wielkiego i Marka Aureliusza) ilustrują róĪnice
w sposobie sprawowania wáadzy.
2. Opis pomnika Piotra Wielkiego, np.:
4 p.
a. znajduje siĊ w Petersburgu,
b. zbudowany przez carycĊ,
c. zbudowany jako wyraz pychy wáadczyni,
d. wielki (w ksztaácie wielkoluda),
e. postawiony na skale zagrabionej obcej ziemi (wyrwanej z finlandzkich nabrzeĪy),
f. materiaá, z którego jest odlany pomnik, nawiązuje do czterech wieków ludzkoĞci
(miedzi i brązu),
g. przedstawia cara na koniu nieujarzmionym, niebezpiecznym (bucefaá),
h. gotowego do podboju innych krajów,
i. stoi samotnie (daleko od ludu),
j. symbol wáadzy despotycznej.
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3. Opis pomnika Marka Aureliusza, np.:
3 p.
a. znajduje siĊ w Rzymie,
b. zbudowany przez lud,
c. zbudowany z miáoĞci, wdziĊcznoĞci,
d. zwrócony w stronĊ wáasnej ziemi (znajduje siĊ w sercu ojczyzny – Kapitol),
e. przedstawia Marka Aureliusza na spokojnym, poskromionym koniu,
f. ukazuje postaü peáną majestatu (mĊĪczyzna o szlachetnych rysach),
g. symbol republikanizmu.
4. Przedstawienie wizerunku Piotra Wielkiego jako wáadcy, np.:
5 p.
a. wyniosáy, peáen pychy,
b. impulsywny, gwaátowny,
c. zaborczy (dąĪenie do podbicia innych krajów – na wáasnej ziemi staü nie moĪe),
d. zniewala lud (Īąda bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa),
e. stosuje przemoc (despotyczny – knutowáadny),
f. prowadzi do wojen,
g. stwarza pozory rządów ojcowskich, sprawiedliwych (w todze Rzymianina),
h. nie zwaĪa na cierpienia innych (poĞwiĊca wiele ofiar dla osiągniĊcia celu),
i. jest zacháanny,
j. kieruje siĊ gáosem natury (instynktu, nieposkromionych emocji),
k. stara siĊ wzbudzaü lĊk (podtrzymuje lĊk),
l. nie postĊpuje zgodnie z zasadami kultury zachodniej,
m. prowadzi naród ku zgubie (przepaĞci).
5. Przedstawienie wizerunku Marka Aureliusza jako wáadcy, np.:
5 p.
a. potĊpia ludzi dziaáających na szkodĊ ojczyzny (wygnaá szpiegów i donosicieli),
b. nie akceptuje wykorzystywania jednych ludzi przez innych, aferzystów (zdzierców
domowych),
c. odwoáuje siĊ do dorobku cywilizacyjnego i kulturowego (wystĊpuje przeciwko
barbarzyĔstwu),
d. broni ojczyzny,
e. jest skuteczny w dziaáaniu,
f. dąĪy do zapewnienia spokoju w paĔstwie,
g. otacza czcią to, co stanowi sacrum,
h. dąĪy do zapewnienia szczĊĞcia (pragnie pomyĞlnoĞci obywateli – miaá
báogosáawiü táum),
i. sprawiedliwy,
j. áączy siáĊ i szlachetnoĞü,
k. peáen powagi, dostojeĔstwa (rĊkĊ powaĪnie wzniósá),
l. sprawuje wáadzĊ, rządzi (wypeánia obowiązki wáadcy – rĊkĊ opuĞciá na wodze),
m. dziaáa z namysáem, rozwagą (nie dziaáa impulsywnie – áagodne ma czoáo),
n. okazuje dobroü (áagodnoĞü),
o. przyjmuje postawĊ ojcowską, paternalistyczną („ojciec nasz powraca”),
p. nie odgradza siebie od innych ludzi (jest wĞród ludu, przystĊpny – chciaá z wolna
jechaü miĊdzy táokiem, dzieci przyjĞü blisko ojca widzieü mogą),
q. dziaáa w perspektywie ponadczasowej (nieĞmiertelnoĞci, duchowoĞci).
6. OdpowiedĨ na pytanie, czemu sáuĪy zestawienie wizerunków wáadców, np.:
3 p.
a. ocenie caratu,
b. ocenie cywilizacji i kultury rosyjskiej jako azjatyckiej,
c. przeciwstawienie rosyjskiemu despotyzmowi zachodnich ideaáów racjonalizmu
i wolnoĞci,
d. wyraĪenie wiary w zwyciĊstwo ideaáów kultury zachodniej,
e. uniwersalizacji problematyki III cz. Dziadów.
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7. Podsumowanie, np.:
dostrzeĪenie, Īe przedstawione we fragmencie dwa pomniki wáadców wyraĪają dwa róĪne
sposoby sprawowania wáadzy; okreĞlenie zasadniczych róĪnic w sposobach sprawowania
wáadzy w związku z cechami charakteru wáadców oraz ich postawami; charakterystyka
wáadców jest pretekstem do oceny caratu,
3 p.
dostrzeĪenie, Īe przedstawione we fragmencie dwa pomniki wáadców wyraĪają dwa róĪne
sposoby sprawowania wáadzy; okreĞlenie zasadniczych róĪnic w sprawowaniu wáadzy
2 p.
w związku z cechami wáadców lub ich postawami,
dostrzeĪenie, Īe przedstawione we fragmencie dwa pomniki wáadców wyraĪają dwa róĪne
sposoby sprawowania wáadzy; dokonanie wartoĞciowania tych sposobów (záy wáadca –
dobry wáadca).
1 p.
II.

KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)

KompozycjĊ wypracowania ocenia siĊ wtedy, gdy przyznane zostaáy punkty za rozwiniĊcie tematu.

– podporządkowana zamysáowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnĊtrznie;
przejrzysta i logiczna; peána konsekwencja w ukáadzie graficznym;
– uporządkowana wobec przyjĊtego kryterium, spójna; graficzne wyodrĊbnienie
gáównych czĊĞci;
– wskazująca na podjĊcie próby porządkowania myĞli, na ogóá spójna.

5 p.
3 p.
1 p.

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
III.
STYL (maksymalnie 5 punktów)
– jasny, Īywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi,
urozmaicona leksyka;
– zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogóá jasny, wystarczająca leksyka;
– na ogóá komunikatywny, dopuszczalne schematy jĊzykowe.

5 p.
3 p.
1 p.

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
IV.
JĉZYK (maksymalnie 12 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.

12 p.
9 p.
6 p.
3 p.
1 p.

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
V.
ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
– bezbáĊdna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne báĊdy);
– poprawna ortografia (nieliczne báĊdy II stopnia), na ogóá poprawna interpunkcja;
– poprawna ortografia (nieliczne báĊdy róĪnego stopnia), interpunkcja niezakáócająca
komunikacji (mimo róĪnych báĊdów).

3 p.
2 p.
1 p.

Uwaga: jeĞli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0–4 p.

