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KLUCZ   ODPOWIEDZI 

 
POJĘCIE ROLI SPOŁECZNEJ  (0-20p) 
 

1. a) 
1p. 

2.  – współpraca między jednostką a każdym z jej partnerów, 
 - istotne są również sprawy między tymi partnerami. 

             2p.  
3. - autor wylicza sporo i to bardzo różnych możliwych ról społecznych, 

-  ma na celu  pokazać, że każdy człowiek odgrywa jakąś rolę społeczną. 
 2p. 

4.  - aby powstał krąg społeczny, wszyscy partnerzy muszą ze sobą współpracować.  
            - człowiek odgrywający jakąś rolę społeczną musi być rozpoznawalny. 

5. inni muszą w stosunku do niej wypełniać swoje obowiązki . 
 2p. 

6. „Metafizyczne spory” 
 1p.  

7. - autor stosuje taki właśnie sposób zapisu, aby pokazać, że wyrażenie „prawdziwa 
istota” człowieka jest niejasne, zagadkowe i niewiele ma wspólnego z prawdziwą 
nauką.  
- odcina się od koncepcji badaczy, którzy lansują koncepcję „prawdziwej istoty” 
człowieka. 
 2p. 

8. Polega  na tym, że sztuki teatralne naśladują to, co się dzieje w życiu społecznym, zaś 
życie społeczne przypomina teatr. 
1p. 

9. W akapicie 5 autor opisuje jakie warunki są potrzebne, by aktor mógł zagrać rolę 
Hamleta – musi istnieć krąg współgrających z nim aktorów, grających inne role, już 
nie tytułowe. Muszą oni akceptować go w tej roli i współpracować z nim. W 6 
akapicie autor odnosi to spostrzeżenie, dotyczące ról teatralnych, do ról społecznych – 
każdy, kto odgrywa jakąś rolę, np. kierownika budowy musi być otoczony zespołem 
osób, które go akceptują w tej roli iż nim współpracują, trudno sobie wyobrazić 
kierownika, któremu nie podlegają żadni robotnicy lub takiego, którego  polecenia 
podlegli mu ludzie zupełnie lekceważą. 
4p. 

10. Wtedy, gdy wykonawca roli nie ma kręgu społecznego, który mógłby tę rolę 
potwierdzić. Gdy nie ma kręgu społecznego akceptującego tę rolę, nie da jej się 
wykonywać. 
1p.  

11. W akapicie 5 autor przedstawia pewną właściwość roli teatralnej (konieczność 
współpracy, interakcji  między wszystkimi aktorami występującymi na scenie). W 
akapicie 6 z kolei odnosi tę regułę do  ról społecznych. W akapicie 7 i 8 mamy 
styczność z analogiczną sytuacją  - w pierwszym z nich F. Znaniecki znowu podaje 
regułę dotyczącą życia scenicznego (pisze o realizacji przez aktorów pewnych 
wzorców kulturowych) a w drugim podaje, jak ta reguła przekłada się na życie. 
2p. 

         
12.  W ostatnim akapicie autor uzasadnia, że termin rola społeczna jest bardzo dobry – 

powołuje się w tym celu na przedstawione wcześniej  analogie między graniem na 
scenie a graniem w życiu. W ten sposób ukazuje, że tytuł tekstu jest uzasadniony  i 
został należycie wytłumaczony. 
1p. 
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Temat: Analizując fragment Króla Edypa Sofoklesa, tebański mit                                o 
Labdakidach  oraz treść całej tragedii,   udowodnij,  że Edyp jest bohaterem 
tragicznym. 

 I. ROZWINI ĘCIE  TEMATU  - za rozwini ęcie tematu przyznaje się  maksymalnie 25p. 
 

1.Rozpoznanie wstępne: (0-3p) 
- Król Edyp jako dzieło Sofoklesa, powstałe w antycznej Grecji; 
- wskazanie elementów i cech  tragedii antycznej; 
- wyjaśnienie pojęcia „bohater antyczny”; 
- wskazanie bohaterów sceny- Edyp i Tyrezjasz. 
 
2.Interpretacja fragmentu: (0-6p) 
- przedstawienie postaci Edypa – król Teb, pragnie ratować miasto ginące                      w 
wyniku klęsk; 
- przedstawienie postaci Tyrezjasza – wróżbita, ślepiec (można wskazać okoliczności 
utraty wzroku – obserwował przez dziurkę od klucza kąpiącą się Atenę i bogowie ukarali 
go, pozbawiając zmysłu wzroku); 
- przedstawiona sytuacja – Edyp stara się dowiedzieć, kto jest mordercą króla Lajosa; 
- Edyp zwraca się do Tyrezjasza z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu; 
- Tyrezjasz nie chce tymczasem pomóc królowi, twierdząc, że prawda może okazać się 
niebezpieczna; 
-determinacja Edypa w dążeniu do poznania prawdy; 
- postawienie Tyrezjaszowi zarzutu zdrady miasta, oskarżenie Tyrezjasza                      o 
dokonanie zbrodni; 
- wyjawienie Edypowi prawdy dotyczącej zabójstwa króla Lajosa i nazwanie go 
mordercą. 
  
3. Odwołanie do mitu o Labdakidach: (0-8p) 

     - przepowiednia dotycząca losu rządzącego w Tebach króla Lajosa  (jego dziecko będzie 
ojcobójcą); 
     - narodziny Edypa i porzucenie dziecka w górach; 
    - uratowanie chłopca i oddanie go pod opiekę bezdzietnemu małżeństwu królującemu  w  
Koryncie (Merope i Polybos); 
    - prześladowanie Edypa i udanie się  bohatera do wyroczni delfickiej; 
    - nieświadome pozbawienie życia króla Lajosa w drodze powrotnej (kłótnia w wąwozie); 
    - pokonanie Sfinksa przez Edypa,; 
   - małżeństwo z Jokastą i wstąpienie bohatera na tron w Tebach; 
   - klęski spadające na Teby i dążenie do ich wyjaśnienia przez nowego władcę; 
   - wyjawienie prawdy przez Tyrezjasza; 
   - tragedia w rodzinie Edypa (samobójstwo Jokasty i samoukaranie się Edypa). 
 

4.Odwołanie do całości  tragedii (0-5p) 
- rzucenie przez Edypa klątwy na mordercę  i ściganie go; 
- odwołanie się do zeznań sługi z pałacu Edypa; 
- odwołanie się do zeznań sługi z pałacu Lajosa; 
- poznanie prawdy przez Edypa i Jokastę; 
- skutki poznania prawdy przez małżonków; 
- adekwatne i funkcjonalne posługiwanie się pojęciami : fatum, tragedia, ironia tragiczna,  
,katastrofa, wina tragiczna, bohater tragiczny. 
 
5.Podsumowanie, wnioski  (0-3p) 
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- Edyp to bohater tragiczny; 
- rola fatum w życiu bohatera; 
- konsekwencje działań Edypa – ironia tragiczna. 
 

II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 p)  
Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie 
tematu.  

– podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie; 
przejrzysta  i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym; 5p.  
– uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie  
głównych części; 3p.  
– wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1p.  

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.  

 
III. STYL (maksymalnie 5 p)  
– jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi,  

urozmaicona leksyka; 5 p. 
– zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogół jasny, wystarczająca leksyka; 3p.  
– na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe. 1p.  

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.  

 
IV. JĘZYK (maksymalnie 12 p)  
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia,  
poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja; 12p.  
– język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia  
i fleksja; 9p . 
– język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne:  

składnia, słownictwo, frazeologia; 6 p. 
– język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych  
(słownictwo i frazeologia), fleksyjnych; 3 p. 
– język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów  
składniowych, leksykalnych. 1p.  

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.  

 
V. ZAPIS (maksymalnie 3 p)  

– bezbłędna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne błędy); 3p.  
– poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia), na ogół poprawna interpunkcja; 2p.  
– poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), interpunkcja nie zakłócająca 

komunikacji (mimo różnych błędów). 1p.  

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.  

 
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY 0–4p. 
 


