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Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM
J´zyk polski
Poziom rozszerzony
Listopad 2009

Temat 1: Rola nawiàzaƒ do twórczoÊci Leopolda Staffa w Kwiatach polskich Juliana Tuwima.
Opracuj temat, dokonaj analizy i interpretacji obu utworów.
I. ROZWINI¢CIE TEMATU (mo˝na uzyskaç maksymalnie 26 pkt)
1. Wst´pne rozpoznanie (0–1 pkt)
Na przyk∏ad:
a) motyw dzieciƒstwa w obu tekstach,
b) dostrze˝enie obecnoÊci aluzji literackiej w tekÊcie Tuwima.
Julian Tuwim, Kwiaty polskie (fragment)
2. Konstrukcja wypowiedzi (0–3 pkt)
Na przyk∏ad:
a) sylabotonizm (regularny rozk∏ad akcentów z niewielkimi odchyleniami akcentowymi),
b) regularna budowa (dziewi´ciozg∏oskowiec, uk∏ad rymów, sta∏y rozk∏ad akcentów) s∏u˝y zrytmizowaniu tekstu,
c) narrator (osoba mówiàca) – osoba zafascynowana twórczoÊcià Leopolda Staffa,
d) wyznanie osobiste („nie potrafi´ oderwaç si´”, „Znam to”, „Os∏upia∏y, drzemi´”),
e) j´zykowe ukszta∏towanie tekstu, na przyk∏ad: wyliczenia („rozkoszy, smutku i zachwytu”, „Âmiej´ si´ […], wzdycham, p∏acz´”), s∏ownictwo potoczne (rupiecie, graty), neologizm („przedstaffia”).
3. Wst´pna analiza fragmentu (0–2 pkt)
Na przyk∏ad:
a) wra˝enia osoby mówiàcej po lekturze tomu poezji Staffa,
Argumenty:
b) ksià˝ka wa˝na, znaczàca („Wiersze, od których nie potrafi´/ Oderwaç si´ od dwóch lat prawie”,
„Czytam, po stokroç ju˝ czytane”),
c) wywo∏uje ró˝ne emocje (rozkosz, smutek, zachwyt, „Âmiej´ si´ nad nià, wzdycham, p∏acz´”),
d) dostrze˝enie, ˝e ka˝de kolejne czytanie pozwala odkrywaç coÊ nowego („Ksià˝ka – nowina pe∏na
mitów/ I starych s∏ów, i nowych znaczeƒ”).
Leopold Staff, Dzieciƒstwo
4. Konstrukcja wypowiedzi (0–3 pkt)
Na przyk∏ad:
a) rozpoznanie gatunku – sonet,
b) budowa stroficzna (2 strofy czterowersowe i dwie trzywersowe), charakterystyczny uk∏ad rymów
(abba, baab, cdc, dcd),
c) kompozycja wypowiedzi lirycznej (strofy 1–3 – opis, strofa 4 – refleksje),
d) liryka osobista,
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e) podmiot liryczny – osoba wspominajàca swoje dzieciƒstwo,
f) j´zykowe ukszta∏towanie tekstu, na przyk∏ad epitety („zepsute zegary”, „nieme skrzypce”, „usch∏a
niezapominajka”), metafory („poezja starych studni”, „las czarów”), porównania („Bo by∏o to jak
podró˝ szalona po Êwiecie”), przerzutnie („niezapominajka/ drzemie”, „bajka/ szepta∏a”).
5. Obraz dzieciƒstwa (0–3 pkt)
Na przyk∏ad:
a) wspominanie dzieci´cych zabaw (zbieranie motyli, znaczków, zabawa magicznà latarnià),
b) dzieci´ce odkrywanie Êwiata, pierwsze wtajemniczenia („klucz […] otworzy mi zamki skryte
w tajny parów”),
c) czas radoÊci, szcz´Êcia,
d) czas magii i tajemnicy („las czarów”),
e) wspominanie dzieciƒstwa êród∏em szcz´Êcia,
f) dzieciƒstwo – Êwiat bajkowy,
g) dzieciƒstwo czasem „szalonej podró˝y po Êwiecie”.
6. Nawiàzania do wiersza Staffa w Kwiatach polskich (0–8 pkt)
Na przyk∏ad:
a) wyjaÊnienie poj´cia „aluzja literacka” – Êwiadome nawiàzanie przez pisarza do innego dzie∏a literackiego,
Argumenty:
b) cytaty: „Poezja starych studni”, „By∏y dzieciƒstwu memu lasem/ Czarów”,
c) zmodyfikowane cytaty: „Ksi´ga, gdzie niezapominajka/ Drzemie” (u Staffa: „Z˝ó∏k∏a ksi´ga, gdzie
usch∏a niezapominajka/ Drzemie”), „…Zbiera∏em zardzewia∏e/ Klucze” (u Staffa: „Zbiera∏em zardzewia∏e, stare klucze…”, „Sen niedorzeczny… sen jak szcz´Êcie…” (u Staffa „Sen s∏odki, niedorzeczny, jak szcz´Êcie… jak szcz´Êcie…”),
d) przywo∏anie symbolicznych miejsc, przedmiotów pojawiajàcych si´ w wierszu Staffa – na przyk∏ad strych, nieme skrzypce,
Odniesienia do refleksji na temat dzieciƒstwa:
e) nieuchronne przemijanie dzieciƒstwa i jego charakterystycznych elementów („Rupiecie strychów – marnoÊç, marnoÊç,/ Znieruchomienie i umar∏oÊç”),
f) dostrze˝enie uroków dzieciƒstwa, urody ˝ycia w codziennych sytuacjach i aprobata tego przez narratora Kwiatów polskich,
g) pokrewieƒstwo duchowe („Znam to”, „Wszystko jak ja”),
h) mimo up∏ywu czasu i przemijania wspomnienia dzieciƒstwa dajà radoÊç („Sen niedorzeczny… sen
jak szcz´Êcie…”),
i) podziw dla poety, zachwyt, aprobata („Jak on wie wszystko, ten czarodziej”, zwroty nacechowane
dodatnio „tak, to poezja”, „i to poezja”),
j) uniwersalizm, prawda o ˝yciu – uchwycenie przez Staffa typowych odczuç, zjawisk, emocji, ludzkich doÊwiadczeƒ („We Lwowie? Nie. To by∏o w ¸odzi./ To by∏o wsz´dzie i tak samo!”).
7. OkreÊlenie roli nawiàzaƒ do wiersza Staffa (0–2 pkt)
Na przyk∏ad:
a) podziw dla twórczoÊci Staffa,
b) wyraz osobistych emocji i fascynacji,
c) wyraz duchowego dojrzewania, pierwszych wtajemniczeƒ poetyckich,
d) odwo∏anie si´ do màdroÊci ˝yciowej starszego, doÊwiadczonego twórcy,
e) kontynuacja mitu dzieciƒstwa – czasu pozytywnych emocji, szcz´Êcia, radoÊci.
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8. Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów (0–1 pkt)
Na przyk∏ad:
a) kontekst biograficzny (powstanie Kwiatów polskich na emigracji),
b) kontekst historycznoliteracki (Staff ojcem duchowym Skamandrytów),
c) kontekst literacki – funkcjonowanie aluzji literackiej w innym utworze,
d) kontekst filozoficzny – afirmacja ˝ycia w poezji Staffa (zgoda na ˝ycie w ca∏ej jego z∏o˝onoÊci, ze
wzgl´dnà równowagà cierpienia i szcz´Êcia).
9. Wnioski (0–3 pkt)
Pe∏ny wniosek (3 pkt)
Dostrze˝enie, ˝e w obu tekstach twórcy piszà o dzieciƒstwie jako okresie przemijajàcym, ale jednoczeÊnie dajàcym cz∏owiekowi szcz´Êcie. Uzasadnienie obecnoÊci nawiàzania do wiersza Staffa
w Kwiatach polskich Tuwima. To aluzja literacka, podkreÊlajàca uznanie dla autora Dzieciƒstwa. To
tak˝e sposób pokazania ludzkich doÊwiadczeƒ, opisywania dzieciƒstwa i jego oceny.
Cz´Êciowy wniosek (2 pkt)
Dostrze˝enie, ˝e w obu tekstach twórcy piszà o dzieciƒstwie jako okresie przemijajàcym, ale jednoczeÊnie dajàcym cz∏owiekowi szcz´Êcie.
Próba podsumowania (1 pkt)
Dostrze˝enie, ˝e w obu tekstach twórcy podobnie piszà o dzieciƒstwie.
II. KOMPOZYCJA (0–2 pkt)
Kompozycj´ wypracowania ocenia si´ wtedy, gdy przyznane zosta∏y punkty za rozwini´cie tematu.
– podporzàdkowana zamys∏owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn´trznie, przejrzysta i logiczna, pe∏na konsekwencja w uk∏adzie graficznym (2 pkt)
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna, graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
III. STYL (0–2 pkt)
– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, urozmaicona leksyka (2 pkt)
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny, wystarczajàca leksyka (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
IV. J¢ZYK (0–8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk∏adnia, poprawne s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawne s∏ownictwo, sk∏adnia, frazeologia i fleksja (6 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi´kszoÊci poprawne s∏ownictwo, sk∏adnia i frazeologia (4 pkt)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (s∏ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2 pkt)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów fleksyjnych, licznych b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
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V. ZAPIS (0–2 pkt)
– bezb∏´dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b∏´dy) (2 pkt)
– poprawna ortografia (nieliczne b∏´dy ró˝nego stopnia), na ogó∏ poprawna interpunkcja (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0–4 pkt)

Temat 2: Dokonaj analizy i interpretacji podanych utworów i zaprezentuj przedstawionà w nich
koncepcj´ cz∏owieka i jego ˝ycia. Zwróç uwag´ na sposób ukszta∏towania wypowiedzi
poetyckiej.
I. ROZWINI¢CIE TEMATU (mo˝na uzyskaç maksymalnie 26 pkt)
1. Rozpoznanie zasady zestawienia tekstów (0–1 pkt)
Na przyk∏ad:
a) ró˝ne wizje cz∏owieka,
b) czas powstania – teksty z XVI w.,
c) ró˝ne sposoby mówienia.
2. Konstrukcja wypowiedzi (0–6 pkt)
Na przyk∏ad:
PieÊƒ XIX (0–3 pkt)
a) podmiot liryczny – poeta-myÊliciel, moralista, nauczyciel,
b) podmiot liryczny – funkcja form zaimków („ze mnà” a „nam”, „nas”),
c) adresat – ludzie potrzebujàcy wskazówek, majàcy wàtpliwoÊci co do tego, jak ˝yç, jakie wartoÊci
uznaç za najwa˝niejsze,
d) liryka zwrotu do adresata,
e) pieÊƒ, regularnoÊç budowy, stroficznoÊç,
f) kompozycja – teza, uzasadnienie tezy, wniosek, podsumowanie (podobieƒstwo do budowy mowy),
Sonet IV (0–3 pkt)
g) podmiot liryczny – cz∏owiek przekonany o w∏asnej s∏aboÊci, szukajàcy pomocy,
h) podmiot liryczny – funkcja form zaimków („nasze”, „nasz” a „mego”, „mnie”),
i) adresat – Bóg; zwroty j´zykowe potwierdzajàce rozpoznanie („o nasz mo˝ny Panie”, „Królu powszechny”, „Ty mnie przy sobie postaw…”),
j) monolog liryczny, liryka bezpoÊrednia,
k) sonet (sonet francuski), rygoryzm wersyfikacyjny, uk∏ad rymów,
l) zwiàzek budowy utworu z treÊcià – 2 pierwsze strofy opisujàce ˝ycie cz∏owieka i zagro˝enia, 3 i 4
strofa – refleksje dotyczàce cz∏owieka, jego miejsca w Êwiecie i sposobu radzenia sobie z zagro˝eniami,
m) kompozycja – funkcja kolejnoÊci przywo∏ania zagro˝eƒ – szatan, „Êwiata ∏akome marnoÊci”, cia∏o (gradacja),
n) funkcja tytu∏u.
3. Obraz cz∏owieka i jego ˝ycia (0–10 pkt)
Na przyk∏ad:
PieÊƒ XIX (0–5 pkt)
a) silny, mo˝e sam decydowaç o swoim ˝yciu, wybraç sposób ˝ycia i najwa˝niejsze dla siebie wartoÊci,
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b) stworzony przez Boga do wy˝szych celów („I szkoda zwaç cz∏owiekiem, kto bydl´ce ˝yje/ Tkajàc,
lejàc w si´ wszytko, póki zstawa szyje”),
c) cz∏owiek ró˝ni si´ od zwierzàt, ma rozum, potrafi mówiç,
d) powinien troszczyç si´ o zapewnienie sobie pami´ci po Êmierci, o dobrà s∏aw´ – s∏u˝yç jej,
e) ró˝ne mo˝liwoÊci zdobycia s∏awy (ka˝dy cz∏owiek otrzyma∏ talent, powinien go w∏aÊciwie wykorzystaç, np. prawnik, polityk, nauczyciel, ˝o∏nierz),
f) pogarda dla rzeczy doczesnych, nagannoÊç zachowaƒ ograniczajàcych si´ do pogoni za dobrami
materialnymi, do zaspokajania jedynie potrzeb konsumpcyjnych,
g) koniecznoÊç dbania o rzeczy godne cz∏owieka („Przeto chciejmy wziàç przedsi´ myÊli godne siebie”),
h) po˝ytek dla ojczyzny celem ludzkich dzia∏aƒ,
Sonet IV (0–5 pkt)
i) s∏aby, sam nie jest w stanie walczyç z pokusami Êwiata,
j) potrzebuje pomocy, wsparcia,
k) niezdolny do dokonania w∏aÊciwego wyboru („niebaczny”),
l) rozdarty wewn´trznie,
m) nieustannie walczàcy z pokusami,
n) szatan, rozkosze Êwiata („Êwiata ∏akome marnoÊci”) i cia∏o jako czynniki prowadzàce cz∏owieka
do upadku,
o) zagro˝enie stwarzane przez cia∏o, które powinno byç ostojà bezpieczeƒstwa, pot´guje tragizm sytuacji cz∏owieka,
p) Bóg jako jedyna ostoja cz∏owieka, nadzieja na zwyci´stwo nad pokusami i zbawienie.
4. J´zykowe ukszta∏towanie tekstu (0–5 pkt)
Na przyk∏ad:
PieÊƒ XIX
a) antynomia – „doczesne rzeczy” – „dobra s∏awa” i jej funkcja,
b) pytania retoryczne – wyra˝ajà postaw´ emocjonalnà podmiotu lirycznego,
c) powtórzenia (np. „da∏ nam rozum, da∏ mow´”, „niech szczepi […], niechaj czyni”, „myÊli wa˝ne
[…], myÊli wa˝ne”) – podkreÊlajà wa˝noÊç treÊci,
d) wyrazy nacechowane emocjonalnie (np. „bydl´ce”, „prostak”, „bestyje”) – wyra˝ajà stosunek osoby mówiàcej do opisywanej treÊci,
Sonet IV
e) antynomia pokój – bój i jej funkcja,
f) przerzutnie – uwypuklajà znaczenia, podkreÊlajà wag´ s∏ów,
g) inwersje sk∏adniowe – podkreÊlajà chaos Êwiata,
h) paradoksy i ich funkcja,
i) peryfraza „srogi ciemnoÊci Hetman” i jej funkcja,
j) zdania wykrzyknikowe – podkreÊlajà emocjonalnoÊç monologu lirycznego,
k) epitety, okreÊlenia emocjonalnie nacechowane („straszliwy bój”, „mo˝ny Pan”) wskazujà na stosunek podmiotu lirycznego do przedstawianej rzeczywistoÊci.
5. Funkcjonalne wykorzystanie kontekstów (0–1 pkt)
Na przyk∏ad:
a) kontekst biblijny – Ksi´ga Rodzaju, Ksi´ga Koheleta,
b) kontekst historycznoliteracki,
c) kontekst filozoficzny.
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6. Wnioski (0–3 pkt)
Pe∏ny wniosek (3 pkt)
Dostrze˝enie podobieƒstw i ró˝nic w przedstawionej w obu tekstach wizji cz∏owieka i jego ˝ycia (si∏a – s∏aboÊç cz∏owieka, mo˝liwoÊç wp∏ywania na ˝ycie, stosunek do rzeczy doczesnych, cel ˝ycia
cz∏owieka). Wskazanie ró˝nic w sposobie ukszta∏towania wypowiedzi poetyckiej. Barokowe niepokoje w wierszu S´pa-Szarzyƒskiego.
Cz´Êciowy wniosek (2 pkt)
Wskazanie najwa˝niejszej ró˝nicy w obrazie cz∏owieka i jego ˝ycia oraz w sposobie ukszta∏towania
wypowiedzi poetyckiej.
Próba podsumowania (1 pkt)
Wskazanie podstawowej ró˝nicy w obrazie cz∏owieka i jego ˝ycia.
II. KOMPOZYCJA (0–2 pkt)
Kompozycj´ wypracowania ocenia si´ wtedy, gdy przyznane zosta∏y punkty za rozwini´cie tematu.
– podporzàdkowana zamys∏owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn´trznie, przejrzysta i logiczna, pe∏na konsekwencja w uk∏adzie graficznym (2 pkt)
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna, graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
III. STYL (0–2 pkt)
– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, urozmaicona leksyka (2 pkt)
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny, wystarczajàca leksyka (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
IV. J¢ZYK (0–8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk∏adnia, poprawne s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawne s∏ownictwo, sk∏adnia, frazeologia i fleksja (6 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi´kszoÊci poprawne s∏ownictwo, sk∏adnia i frazeologia (4 pkt)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (s∏ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2 pkt)
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów fleksyjnych, licznych b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
V. ZAPIS (0–2 pkt)
– bezb∏´dna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne b∏´dy) (2 pkt)
– poprawna ortografia (nieliczne b∏´dy ró˝nego stopnia), na ogó∏ poprawna interpunkcja (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0–4 pkt)

w w w. o p e r o n . p l

6

