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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: Wikipedia, czyli jeszcze nigdy… 
(Na podstawie: Stanis aw Bajtlik, Wikipedia, czyli jeszcze 

nigdy…) 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wskazanie przyczyn i skutków 

Przyk adowa odpowied : 

Tworzenie encyklopedii jest trudnym przedsi wzi ciem ze wzgl du na koszty, wymagan  
prostot  przekazu oraz szerok  wiedz  z ró nych dziedzin.  

 
1 p. – za poprawne wymienienie trzech powodów. 
 

Zadanie 2. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyodr bnienie wykorzystanych w tek cie argumentów 

Przyk adowa odpowied : 

U ycie liczb w akapicie 5 ma na celu przyci gni cie uwagi czytelnika oraz u wiadomienie 
mu skali przedsi wzi cia. 

 
1 p. – za poprawne wymienienie dwóch powodów uzasadniaj cych celowo  u ycia liczb 
w akapicie 5.  
 

Zadanie 3. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie informacji 

Przyk adowa odpowied : 

Wikipedia jest dzie em otwartym, powstaje szybko i mo e j  tworzy  ka dy, natomiast 
encyklopedia jest dzie em zamkni tym, powstaje przez wiele lat i tworz  j  wy cznie 
specjali ci z ró nych dziedzin naukowych.   
 
1 p. – za poprawne okre lenie trzech ró nic mi dzy Wikipedi  i tradycyjn  encyklopedi .  
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Zadanie 4. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie kompozycji tekstu  

Przyk adowa odpowied : 

Akapit 6. czy dwie cz ci akapitu; podsumowuje wcze niejsze rozwa ania, a zarazem  
zapowiada nowy problem 
1 p. – za poprawne okre lenie obu funkcji akapitu 6. w tek cie. 

Zadanie 5. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyodr bnienie wykorzystanych w tek cie argumentów 

Przyk adowa odpowied : 

Autor u ywa s owa „anarchiczny” w stosunku do tworzenia Wikipedii, poniewa  ka dy mo e 
edytowa  dowolne has o. Has a te podlegaj  rzetelnej dyskusji, nie s  dzie em jednej osoby. 
 
1 p. – za poprawne wybranie z tekstu dwu argumentów, którymi autor uzasadni  nazwanie 

anarchicznym sposobu tworzenia Wikipedii.  

Zadanie 6. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie rodków j zykowych pe ni cych okre lon  
funkcj   

Przyk adowa odpowied : 

– s ownictwo oceniaj ce (imponuj ca, bazgro y) 
– zdanie pytaj ce (Tylko sk d laik ma wiedzie , które has o nale y do jakiej kategorii?) 
 
2 p. – za poprawne okre lenie dwóch rodków j zykowych i zilustrowanie obu przyk adami 

z tekstu.  
1 p. – za poprawne okre lenie jednego rodka j zykowego i zilustrowanie go przyk adem 

z tekstu.  
 

Zadanie 7. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie intencji autora 

Przyk adowa odpowied : 

Autor zgadza si  z zarzutem, e dobór hase  w Wikipedii jest przypadkowy (s  informacje 
b ahe, ale brak podstawowych) oraz e nie ma odpowiedniej ochrony hase  przed wandalami.  
 
2 p. –  za poprawne okre lenie dwóch zarzutów, z którymi autor si  zgodzi . 
1 p. – za poprawne okre lenie jednego zarzutu, z którym si  autor zgodzi .  
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Zadanie 8. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyodr bnienie tezy fragmentu tekstu (rozpoznanie funkcji 
przyk adu wykorzystanego w tek cie) 

Przyk adowa odpowied : 

Autor pos u y  si  tym przyk adem, aby zobrazowa  zjawisko wandalizmu, dewastacji stron 
dotycz cych znanych osób lub spraw politycznych.  

1 p. – za poprawne wyja nienie zjawiska, które zobrazowa  autor.  
 

Zadanie 9. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie idei fragmentu tekstu; wyodr bnienie argumentów 

Przyk adowa odpowied : 

Wed ug autora nie mo na ufa  do ko ca has om zawartym w Wikipedii, nale y traktowa  je 
jako wskazówki i porównywa  z profesjonalnym publikacjami. 

 
1 p. – za poprawne odczytanie i przedstawienie  
 

Zadanie 10. (0–1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i j zyka tekstu 

Przyk adowa odpowied : 

W ca ym tek cie autor obiektywnie opisuje fakty zwi zane z Wikipedi , a w akapicie 10. 
wyra a swoje zdanie.  

1 p. – za poprawne okre lenie sposobu wypowiadania si  autora w akapicie 10. 

 

Zadanie 11. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie wskazanego rodka j zykowego i jego funkcji 
w tek cie  

Przyk adowa odpowied : 

Metafora ilustruje przekonanie autora, e autorzy Wikipedii swój sukces zawdzi czaj  
istniej cym wcze niej encyklopediom a tak e sprawia, e tekst jest bardziej interesuj cy.  
 
2 p. – za poprawne okre lenie dwóch funkcji metafory, któr  pos u y  si  autor 
1 p. – za poprawne okre lenie jednej funkcji metafory 
 

pobrano z www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z j zyka polskiego 

Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom podstawowy 
5

Zadanie 12. (0–2) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji  

Przyk adowa odpowied : 

1. akapity 1., 2., 3., 
2. akapit 4. 
3. akapit 5. 
4. akapity 6.,7., 8., 9. 
5. akapit 10. 
6. akapit 11. 
 
2 p. – za poprawne przyporz dkowanie numerów akapitów wszystkim punktom planu 

artyku u 
1 p. – za poprawne przyporz dkowanie czterech lub pi ciu numerów akapitów 

poszczególnym punktom planu artyku u 
 

Zadanie 13. (0–2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie sensu fragmentu; przetworzenie informacji 
(wyodr bnienie definicji, przeciwstawienia, wniosku) 

Przyk adowa odpowied : 

1. definiowanie 
2. przeciwstawienie 
3. wnioskowanie 
 
2 p. – za poprawne uzupe nienie trzech zda  
1 p. – za poprawne uzupe nienie dwóch zda   
 

Zadanie 14. (0–2) 

Korzystanie z informacji Oddzielenie informacji od opinii 

Przyk adowa odpowied : 

1. informacja 
2. opinia 
3. opinia 
4. opinia 
 

2 p. – za cztery poprawne wskazania 
1 p. – za trzy poprawne wskazania  
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CZ  II 
 

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

 

Temat 1. Wyja nij symbolik  lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, 
analizuj c przytoczony fragment III cz ci Dziadów Adama Mickiewicza. Zwró  
uwag  na posta  Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego. 

 
I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów. 

 
1. Rozpoznanie problematyki i przedstawienie postaci, np.:    2 p. 

a. ukazanie ró nych postaw ludzi z otoczenia Nowosilcowa 
b. Senator Nowosilcow – carski urz dnik odpowiedzialny za ledztwo i proces przeciw 

wile skim zwi zkom studenckim, 
c. bohaterowie z lewej strony – osoby zwi zane z Senatorem i pragn ce mu si  

przypodoba , 
d. bohaterowie z prawej strony – osoby nieakceptuj ce porz dków panuj cych 

w pa stwie cara, 
e. po obu  stronach stoj  zarówno Polacy, jak i Rosjanie. 

2. Scharakteryzowanie postaci Nowosilcowa, np.:      5 p. 
a. bezwzgl dny, okrutny, 
b. prze ladowca polskiej m odzie y, 
c. oskar a niewinnych ludzi o spiskowanie przeciwko carowi, 
d. perfidny, cyniczny, 
e. wykorzystuje stanowisko dla prywatnych korzy ci, 
f. nie ma zamiaru sp aca  swoich d ugów, 
g. sk onny do rozpusty i pija stwa, 
h. odra aj cy fizycznie, 
i. kreuje si  na cz owieka kultury. 

3. Okre lenie postaw wobec Senatora bohaterów z lewej strony, np.:   5 p. 
a. obsypuj  go pochlebstwami, 
b. na laduj  go, 
c. gardz  lud mi ni szymi rang , próbuj  przypodoba  si  postawionym wy ej 

(Sowietnik), 
d. staraj  si  spe nia  yczenia Senatora, nawet te niemoralne (Gubernator 

i Gubernatorowa), 
e. staraj  si  jak najbardziej zbli y  do niego (Sowietnikowa Druga), 
f. s  interesowni, 
g. interpretacja s ów Sowietnika: Takiemu da  si  drze  nie al. 

4. Okre lenie postaw wobec Senatora bohaterów z prawej strony, np.:   5 p. 
a. odraza, 
b. nienawi , 
c. pogarda, 
d. dzia anie pod przymusem (wymuszona obecno  na balu), 
e. troska o rodziny (Starosta), 
f. pragnienie zemsty (Pol), 
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g. bezradno  ( wiadomo  niepo danych konsekwencji ewentualnej zemsty 
na Senatorze – Bestu ew). 

5. Rozpoznanie symboliki lewej i prawej strony, np.:     3 p. 
a. szatan – Bóg, 
b. z o – dobro, 
c. carat – idee demokratyczne, 
d. zniewolenie – pragnienie wolno ci. 

6. Znaczenie symboliki lewej i prawej strony dla wymowy utworu, np.:   2 p. 
a. scena s u y ocenie wile skiego rodowiska, 
b. wpisuje zachowania i postawy charakterystyczne dla konkretnej sytuacji historycznej 

w uniwersaln  walk  dobra ze z em, 
c. uzupe nia koncepcj  historiozoficzn  przedstawion  w scenie widzenia ksi dza Piotra, 
d. zapowiada przysz y triumf Boskiej sprawiedliwo ci. 

7. Podsumowanie, np.: 
dostrze enie, e symbolika lewej i prawej strony pozwala na odczytanie utworu 
w ró nych kontekstach: biblijnym, etycznym, idei romantycznych, historiozoficznym,  
itp. oraz dostrze enie jej zwi zku z przes aniem utworu,    3 p. 
dostrze enie, e symbolika lewej i prawej strony pozwala na odczytanie utworu 
w ró nych kontekstach: biblijnym, etycznym, idei romantycznych, historiozoficznym, 
            2 p. 
interpretacja symboliki lewej i prawej strony w wybranym kontek cie (dostrze enie, 
e lewa strona jest nacechowana negatywnie, a prawa pozytywnie).   1 p. 

 
Temat 2. Porównaj postawy yciowe Izabeli ckiej i Joanny Podborskiej ukazane 

w podanych fragmentach Lalki Boles awa Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana 
eromskiego. Odwo uj c si  do znajomo ci utworów, zwró  uwag  

na okoliczno ci, które mia y wp yw na ukszta towanie osobowo ci bohaterek. 
 
I. ROZWINI CIE TEMATU 

Za rozwini cie tematu mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów. 

 
1. Prezentacja bohaterek, np.:        2 p. 

a. kontrast postaci, 
b. arystokratka – nauczycielka (guwernantka), 
c. charakteryzowana przez 3-osobowego narratora – charakteryzowana przez w asne 

wypowiedzi w pami tniku (narrator 1 -osobowy). 
Okre lenie postaw yciowych bohaterek 

2. Izabela cka, np.:         6 p. 
a. iluzoryczna wizja wiata (dzielenie wiata na dwie kategorie: czarodziejski i 

zwyczajny), 
b. traktowanie luksusu /pi kna/ i dostatku jako zjawiska naturalnego,  
c. postrzeganie wiata jako widowiska odgrywanego dla niej, 
d. przekonanie o w asnej wyj tkowo ci (porównywanie si  do bogini lub nimfy), 
e. uznawanie wiata zwyczajnego jako ni szego s u ebnego wobec jej wiata, 
f. brak obowi zków jako przywilej osoby z wy szej sfery, 
g. pewno , e ludzie s u b  dla niej uwa aj  za szcz cie, 
h. ci ka praca to kara za grzechy, 
i. egoizm, narcyzm, 
j. infantylizm. 
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3. Joanna Podborska, np.:         6 p. 
a. traktowanie ycia jako nieustannej walki, 
b. prze amywanie s abo ci i zw tpienia (si a), 
c. poczucie wyobcowania i samotno ci w wiecie, 
d. dostrzeganie ró nic mi dzy yciem w asnym i yciem innych, 
e. praca jako konieczno  ( ycie zdeterminowane przez obowi zki), 
f. praca jako ród o niezale no ci (emancypacja), 
g. dystans wobec ludzi, 
h. samodzielno , 
i. zaradno , 
j. pracowito , 
k. dystans wobec siebie. 

Okre lenie okoliczno ci kszta tuj cych osobowo  bohaterek 
4. Izabela cka, np.:         4 p. 

a.  pochodzenie, 
b. wychowanie i edukacja – fa szywe wyobra enie o wiecie, 
c. izolacja od prawdziwego ycia, 
d. luksus i zbytek, 
e. podró e po wiecie (wytworne towarzystwo), 
f. jedynaczka, rozpieszczana przez otoczenie, 
g. wiadomo  uwielbiania jej urody. 

5. Joanna Podborska, np.:         4 p. 
a. pochodzenie, 
b. sieroctwo, wczesna utrata rodziców, 
c. brak zabezpieczenia materialnego, 
d. brak rodziny i domu, 
e. konieczno  zapewnienia bytu sobie i braciom, 
f. wiadomo  spoczywaj cej na niej odpowiedzialno ci. 

6. Podsumowanie, np.: 
dostrze enie, e bohaterki przyjmuj  odmienne postawy wobec ycia, wiata i ludzi; 
ró nice w postawach wynikaj  z do wiadcze  yciowych, sytuacji materialnej i rodzinnej, 
rodowisk spo ecznych, z których pochodz ,      3 p. 

dostrze enie odmienno ci postaw i podanie dwóch ich przyczyn,    2 p. 
wskazanie ró nicy pomi dzy postawami yciowymi bohaterek.    1 p. 
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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. 
 

pobrano z www.sqlmedia.pl


