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CZ  I
Odpowiedzi maturzysty mog  przybiera  ró n  form  j zykow , ale ich sens musi by  
zgodny z tekstem. Oceniaj c prac  maturzysty, nale y stosowa  wskazan  punktacj . 
 

Obszar standardów Opis wymaga  

Korzystanie z informacji Rozumienie czytanego tekstu: Ró ne odcienie geniuszu 
(Na podstawie: Tadeusz Andrzej Zieli ski Ró ne odcienie 

geniuszu)  

 

Zadanie 1. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu akapitu (rozpoznanie argumentacji opinii 
przedstawionej w tek cie)  

Przyk adowa odpowied : 

Osoby kwestionuj ce geniusz Chopina przypominaj , e nie tworzy  on skomplikowanych form 
muzycznych oraz e komponowa  muzyk  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  

Przyk adowa odpowied : 

Odwo ania do ksi ki Arthura Hedley’a i ksi ki Józefa i Krystyny Chomi skich pokazuj , 
e s  znawcy, dla których w ocenie muzyki najwa niejsze jest kryterium formalne.  

 

1 p. – za poprawne wymienienie jednej funkcji odwo a  do publikacji o Chopinie.  
 

Zadanie 3. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie znaczenia s owa, w którym zosta o ono u yte 
w tek cie 

Przyk adowa odpowied : 

W drugim. 
1 p. – za poprawne wskazanie znaczenia s owa.  

Zadanie 4. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zale no ci mi dzy j zykiem i kompozycj  teksu  

Przyk adowa odpowied : 

Mówi si  tu o tradycyjnych kryteriach.  
 
1 p. – za poprawne nazwanie schematu oceniania wielko ci w muzyce.  
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Zadanie 5. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie tezy w tek cie 

Przyk adowa odpowied : 

Jest tez . 
 
1 p. – za poprawne rozpoznanie tezy tekstu. 

Zadanie 6. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu akapitu 

Przyk adowa odpowied : 

Chopin poszerzy  skal  mo liwo ci gry na fortepianie.  
 
1 p. – za poprawne okre lenie jednej zas ugi Chopina zwi zanej z wykorzystaniem 

fortepianu. 

Zadanie 7. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie intencji autora  

Przyk adowa odpowied : 

Autor zestawia Chopina z innymi twórcami, aby pokaza , e nale y on do najwi kszych artystów 
wiata (podobnie jak Szekspir i Micha  Anio ). 

 
1 p. – za poprawne okre lenie intencji autora.  
 

Zadanie 8. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu akapitu 

Przyk adowa odpowied : 

Pozostawiona przez Chopina swoboda interpretacji jego utworów z jednej strony tworzy 

szans  istnienia ró nych odmian tego samego utworu, co jest zalet , z drugiej za  mo e 
spowodowa  interpretacj  sprzeczn  z dzie em kompozytora, co jest wad . 
 
2 p. – za poprawne okre lenie wady i zalety swobody w interpretacji dzie  Chopina. 
1 p. – za poprawne okre lenie wady lub zalety swobody w interpretacji dzie  Chopina. 
 

Zadanie 9. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i j zyka tekstu  

Przyk adowa odpowied : 

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 (zda , grupy zda , akapitu) 

Przyk adowa odpowied : 

O patriotycznym charakterze muzyki Chopina wiadcz  nawi zania do polskiej tradycji 
ludowej oraz nawi zania do losów Polski.  

1 p. – za poprawne okre lenie dwóch cech muzyki Chopina, które wiadcz  o jej narodowym 
charakterze.  

 

Zadanie 11. (0–3) 

Korzystanie z informacji Wyodr bnienie i sformu owanie wykorzystanych w tek cie 
argumentów  

Przyk adowa odpowied : 

Geniusz Chopina potwierdza np. nowatorstwo jego utworów, bogactwo tematów, uczu  
i nastrojów oraz logika kompozycji. 
 
3 p. – za poprawne okre lenie trzech cech muzyki Chopina potwierdzaj cych jego geniusz. 
2 p. – za poprawne okre lenie dwóch cech muzyki Chopina potwierdzaj cych jego geniusz. 
1 p. – za poprawne okre lenie jednej cechy muzyki Chopina potwierdzaj cej jego geniusz. 
 

Zadanie 12. (0–3) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu (argumentacyjnego 
charakteru tekstu)  

Przyk adowa odpowied : 

Na argumentacyjny charakter tekstu wskazuj : postawienie tezy, u ycie argumentów 
(kontrargumentów), u ycie przyk adów. 
 

3 p. – za poprawne okre lenie trzech cech wskazuj cych, e czytany tekst ma charakter 
argumentacyjny. 

2 p. – za poprawne okre lenie dwóch cech wskazuj cych, e czytany tekst ma charakter 
argumentacyjny. 

1 p. – za poprawne okre lenie jednej cechy wskazuj cej, e czytany tekst ma charakter 
argumentacyjny. 

 

Zadanie 13. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji 

Przyk adowa odpowied : 

W akapicie 1. zdanie pytaj ce wyra a ironi  autora tekstu, natomiast w akapicie 2. 
wprowadza now  my l.  
 

2 p. – za poprawne okre lenie funkcji dwóch zda  pytaj cych. 
1 p. – za poprawne okre lenie funkcji jednego zdania pytaj cego. 
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CZ  II 

Tworzenie informacji Napisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim 
zamieszczonym w arkuszu 

 

Temat 1. Zanalizuj wypowiedzi i zachowania bohaterów ukazane we fragmencie Lalki 

Boles awa Prusa. W kontek cie ca ej powie ci wyja nij, co prezentowana scena 
mówi o Stanis awie Wokulskim.  

 
I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów. 

 
1. Wst pne rozpoznanie i umiejscowienie fragmentu w powie ci, np.:   1 p. 

a. pobyt Wokulskiego w Zas awiu przed zar czynami z Izabel , 
b. spotkanie arystokratów i Wokulskiego w Zas awiu, 
c. konna przeja d ka hrabiny W sowskiej i Wokulskiego w czasie pobytu w Zas awiu. 

2. Przedstawienie bohaterów fragmentu, np.:      2 p. 
a. hrabina W sowska, m oda wdowa, 
b. atrakcyjna, inteligentna kobieta, 
c. Stanis aw Wokulski, specjalny go  prezesowej Zas awskiej, 
d. kupiec zaproszony do towarzystwa przedstawicieli wy szej sfery. 

3. Okre lenie s dów i zachowa  W sowskiej, np.:      7 p. 
a. energiczna, pe na ekspresji, 
b. okazuje zainteresowanie Wokulskim i prowokuje go,  
c. szuka rozrywki, 
d. znakomita aktorka, umiej tnie re yseruje swoje zachowania, 
e. bezpo rednia w sposobie zachowania i wypowiadanych s dach, 
f. inteligentna, 
g. wnikliwie analizuje osobowo  Wokulskiego, 
h. prowokuje Wokulskiego do refleksji o sobie (o nim samym) i o relacjach z Izabel , 
i. ironiczna i szydercza, 
j. wiadoma swojego kobiecego uroku, 
k. mi o  traktuje jak rozrywk  i nale ny sobie ho d ze strony m czyzny, 
l. pragnie spotka  m czyzn  nietuzinkowego, takiego mog aby pokocha , 
m. unika trwa ych zwi zków, które mog yby j  rozczarowa , 
n. uwa a m czyzn za hipokrytów, 
o. kobiec  mistyfikacj  uwa a za konieczno  wynikaj c  z konwenansów, 
p. s dy W sowskiej o Wokulskim s  sprzeczne. 

4. Okre lenie s dów i zachowa  Wokulskiego, np.:     6 p. 
a. pow ci gliwy i opanowany mimo zainteresowania, jakie wzbudza w nim W sowska, 
b. elegancki, swoj  postaw  wzbudza szacunek, 
c. s ucha uwa nie s dów wyg aszanych przez W sowsk , 
d. krytyczny wobec pogl dów W sowskiej, 
e. uwa a, e prawdziwa mi o  potrzebuje czasu, 
f. nie akceptuje k amstwa i mistyfikacji, 
g. dystansuje si  od wiata arystokracji, 
h. szczery i bezkompromisowy, 
i. gardzi ob ud , 
j. próbuje wyobrazi  sobie zachowanie ckiej w podobnej sytuacji, 
k. uwa a, e pogl dy W sowskiej na mi o  s  sprzeczne. 
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5. Odpowied  na pytanie, co prezentowana scena w kontek cie ca ej powie ci mówi 
o Wokulskim, np.:          6 p. 
a. zakochany w Izabeli, 
b. uczucia traktuje powa nie, 
c. wierzy w idealn  mi o , 
d. jest pe en wewn trznych sprzeczno ci zwi zanych z mi o ci  do Izabeli, 
e. mi o  nie pozwala mu na trze w  ocen  post powania Izabeli, 
f. zachowuje wobec Izabeli pow ci gliwo , mimo e jej zachowania doprowadzaj  go 

do wzburzenia, 
g. ywi nadziej , e z up ywem czasu Izabela odwzajemni jego uczucie, 
h. poznanie kobiet z arystokracji budzi w nim podejrzliwo , 
i. nie potrafi wykorzysta  w rzeczywisto ci wiedzy o zachowaniach arystokratek. 

6. Podsumowanie, np.: 
dostrze enie, e pogl dy W sowskiej s  niejednoznaczne, stanowi  kontrast dla pogl dów 
i zachowa  Izabeli ckiej oraz jej stosunku do Wokulskiego; postawa Wokulskiego 
wskazuje na brak akceptacji prezentowanych pogl dów i zachowa  kobiet z arystokracji, 
ale równocze nie bezradno  spowodowan  uczuciem do Izabeli,    3 p. 
dostrze enie, e scena pozwala charakteryzowa  Wokulskiego; postawa Wokulskiego 
wskazuje na brak akceptacji prezentowanych pogl dów i zachowa  kobiet z arystokracji, 
ale równocze nie bezradno  spowodowan  uczuciem do Izabeli,    2 p. 
dostrze enie, e scena pozwala charakteryzowa  Wokulskiego.    1 p. 

 
Temat 2. Analizuj c podany fragment Ust pu III cz ci Dziadów, porównaj dwa wizerunki 

w adców oraz wyja nij, czemu s u y ich zestawienie w utworze Adama 
Mickiewicza. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów. 

 
1. Wst pne rozpoznanie utworu, np.:       2 p. 

a. spotkanie przyjació  rozdzielonych przemoc  (spokrewnione ska y, które rozerwa  

nurt wody), 
b. spotkanie poetów ró nych narodów (ludzi, których cz  wspólne idee i pogl dy, 

a dzieli tyrania w adców), 
c. spotkanie osób nale cych do ró nych kultur rodzi refleksj ,  
d. pomniki w adców (Piotra Wielkiego i Marka Aureliusza) ilustruj  ró nice 

w sposobie sprawowania w adzy. 
2. Opis pomnika Piotra Wielkiego, np.:       4 p. 

a. znajduje si  w Petersburgu, 
b. zbudowany przez caryc , 
c. zbudowany jako wyraz pychy w adczyni, 
d. wielki (w kszta cie wielkoluda), 
e. postawiony na skale zagrabionej obcej ziemi (wyrwanej z finlandzkich nabrze y), 
f. materia , z którego jest odlany pomnik, nawi zuje do czterech wieków ludzko ci 

(miedzi i br zu),  
g. przedstawia cara na koniu nieujarzmionym, niebezpiecznym (bucefa ), 
h. gotowego do podboju innych krajów, 
i. stoi samotnie (daleko od ludu), 
j. symbol w adzy despotycznej. 
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3. Opis pomnika Marka Aureliusza, np.:       3 p. 
a. znajduje si  w Rzymie, 
b. zbudowany przez lud, 
c. zbudowany z mi o ci, wdzi czno ci, 
d. zwrócony w stron  w asnej ziemi (znajduje si  w sercu ojczyzny – Kapitol), 
e. przedstawia Marka Aureliusza na spokojnym, poskromionym koniu, 
f. ukazuje posta  pe n  majestatu (m czyzna o szlachetnych rysach), 
g. symbol republikanizmu. 

4. Przedstawienie wizerunku Piotra Wielkiego jako w adcy, np.:    5 p. 
a. wynios y, pe en pychy, 
b. impulsywny, gwa towny, 
c. zaborczy (d enie do podbicia innych krajów – na w asnej ziemi sta  nie mo e), 
d. zniewala lud ( da bezwzgl dnego pos usze stwa), 
e. stosuje przemoc (despotyczny – knutow adny), 
f. prowadzi do wojen, 
g. stwarza pozory rz dów ojcowskich, sprawiedliwych (w todze Rzymianina), 
h. nie zwa a na cierpienia innych (po wi ca wiele ofiar dla osi gni cia celu), 
i. jest zach anny, 
j. kieruje si  g osem natury (instynktu, nieposkromionych emocji), 
k. stara si  wzbudza  l k (podtrzymuje l k), 
l. nie post puje zgodnie z zasadami kultury zachodniej, 
m. prowadzi naród ku zgubie (przepa ci). 

5. Przedstawienie wizerunku Marka Aureliusza jako w adcy, np.:   5 p. 
a. pot pia ludzi dzia aj cych na szkod  ojczyzny (wygna  szpiegów i donosicieli), 
b. nie akceptuje wykorzystywania jednych ludzi przez innych, aferzystów (zdzierców 

domowych), 
c. odwo uje si  do dorobku cywilizacyjnego i  kulturowego (wyst puje przeciwko 

barbarzy stwu), 
d. broni ojczyzny, 
e. jest skuteczny w dzia aniu, 
f. d y do zapewnienia spokoju w pa stwie, 
g. otacza czci  to, co stanowi sacrum, 
h. d y do zapewnienia szcz cia (pragnie pomy lno ci obywateli – mia  

b ogos awi  t um), 
i. sprawiedliwy, 
j. czy si  i szlachetno , 
k. pe en powagi, dostoje stwa (r k  powa nie wzniós ), 
l. sprawuje w adz , rz dzi (wype nia obowi zki w adcy – r k  opu ci  na wodze), 
m. dzia a z namys em, rozwag  (nie dzia a impulsywnie – agodne ma czo o), 
n. okazuje dobro  ( agodno ), 
o. przyjmuje postaw  ojcowsk , paternalistyczn  („ojciec nasz powraca”), 
p. nie odgradza siebie od innych ludzi (jest w ród ludu, przyst pny – chcia  z wolna 

jecha  mi dzy t okiem, dzieci przyj  blisko ojca widzie  mog ), 
q. dzia a w perspektywie ponadczasowej (nie miertelno ci, duchowo ci). 

6. Odpowied  na pytanie, czemu s u y zestawienie wizerunków w adców, np.:  3 p. 
a. ocenie caratu, 
b. ocenie cywilizacji i kultury rosyjskiej jako azjatyckiej, 
c. przeciwstawienie rosyjskiemu despotyzmowi zachodnich idea ów racjonalizmu 

i wolno ci, 
d. wyra enie wiary w zwyci stwo idea ów kultury zachodniej, 
e. uniwersalizacji problematyki III cz. Dziadów. 
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7. Podsumowanie, np.: 
dostrze enie, e przedstawione we fragmencie dwa pomniki w adców wyra aj  dwa ró ne 
sposoby sprawowania w adzy; okre lenie zasadniczych ró nic w sposobach sprawowania 
w adzy w zwi zku z cechami charakteru w adców oraz ich postawami; charakterystyka 
w adców jest pretekstem do oceny caratu,      3 p. 
dostrze enie, e przedstawione we fragmencie dwa pomniki w adców wyra aj  dwa ró ne 
sposoby sprawowania w adzy; okre lenie zasadniczych ró nic w sprawowaniu w adzy 
w zwi zku z cechami w adców lub ich postawami,     2 p. 
dostrze enie, e przedstawione we fragmencie dwa pomniki w adców wyra aj  dwa ró ne 
sposoby sprawowania w adzy; dokonanie warto ciowania tych sposobów (z y w adca – 

dobry w adca).          1 p.
 
II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 

Kompozycj  wypracowania ocenia si  wtedy, gdy przyznane zosta y punkty za rozwini cie tematu. 

– podporz dkowana zamys owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn trznie; 
przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym;   5 p. 

– uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie 
 g ównych cz ci;          3 p. 
– wskazuj ca na podj cie próby porz dkowania my li, na ogó  spójna.   1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

III. STYL (maksymalnie 5 punktów) 
– jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, 

urozmaicona leksyka;         5 p. 
– zgodny z zastosowana form  wypowiedzi, na ogó  jasny, wystarczaj ca leksyka; 3 p. 
– na ogó  komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.    1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

IV. J ZYK (maksymalnie 12 punktów) 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, 
 poprawne: s ownictwo, frazeologia, fleksja;       12 p. 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia 
 i fleksja;           9 p. 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  poprawne: 

sk adnia, s ownictwo, frazeologia;        6 p. 
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 
 (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych;       3 p. 
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów 
 sk adniowych, leksykalnych.        1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

V.  ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) 
– bezb dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b dy);    3 p. 
– poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia), na ogó  poprawna interpunkcja; 2 p. 
– poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), interpunkcja niezak ócaj ca 

komunikacji (mimo ró nych b dów).       1 p. 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY              0–4 p. 
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