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TEST PRZED MATUR� 2007 

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA 
EGZAMINACYJNEGO Z J�ZYKA POLSKIEGO 

ZAKRES PODSTAWOWY 

Model zawiera przewidywane odpowiedzi.Odpowiedzi ucznia mog� przybiera� ró�nb� form�

j�zykow�, ale sens musi by� synonimiczny wobec modelu. Oceniaj�c prac� ucznia, nale�y 

stosowa� punktacj� z modelu. 

Cz��� I 

Nr 
zadania Odpowiedzi 

Maksy-
malna 
liczba 

punktów 

Punkty cz�stkowe 

1. Ataki krytyków spod znaku Młodej Polski i 

przybyszewszczyzny, o�mieszanie, oskar�anie 

Bałuckiego o tworzenie szmiry i sprzyjanie gustom 

filisterskim 

1  

2. Grube ryby, Dom otwarty, Klub kawalerów, 

komedie 

2 wymienienie tytułów 

– 1 pkt 

wskazanie gatunku – 

1 pkt 

3  „niemal�e w ka�dej warszawskiej kamienicy jest 

<<par� bab>>, które potrafi� lepiej pisa� o 

Nałkowskiej” 

1  

4 Uwa�a, �e nikt za 20 lat do twórczo�ci Parnickiego 

nie si�gnie. 

1  

5 np. dlatego, �e pisała o ziemiach, które na zawsze 

odpadły od Polski, interesowała si� kultur� ludow�, 

dzisiaj ju� zapomnian�, jej twórczo�� jest dzi�

rodzajem skansenu, zdezaktualizował si� opisywany 

przez ni� system gospodarki 

2 za podanie dwóch 

przykładów – 2 pkt,  

jednego – 1 pkt 

6 o prognozy i zainteresownia czytelnicze w 

przyszło�ci 

1  

7 mo�na w niej znale�� ploteczki o bi�nich, wiedz� o 

epoce, w której �yli i tworzyli autorzy, uczy 

krytycyzmu historyków 

3 po 1 pkt za ka�dy 

przykład 

8 np. kpina z uznanych bohaterów literackich, aluzje 

natury politycznej, kpina z kanonu lektur szkolnych

2 za podanie jednego 

przykładu – 1 pkt, za 

dwa – 2 pkt 

9 Jest rejestrem narodowych nieszcz���, a mo�e sta�

si� obiektywn� opowie�ci� o przeszło�ci. 

2 po 1 pkt za 

odpowied�

10 Szajnoch�, Kubal�, Br�cknera 1  
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11 np.  

Teza: Dzieła ulegaj� dezaktualizacji 

Argumenty: 

– twórczo�ci� Elizy Orzeszkowej b�d� interesowali 

si� wył�cznie etnolodzy 

– brak zainteresowania proz� Parnickiego 

– dzi� nikt nie fascynuje si� Siłaczk� i doktorem 

Judymem 

Wniosek: Nigdy nie mamy pewno�ci, które dzieła 

b�d� wci�� czytane, mimo upływu czasu i stan� si�

lektur� potomnych  

3 po 1 pkt za ka�d�

cz���

12 a 1  

Cz��� II 

I. ROZWINI�CIE TEMATU (0–25 pkt) 

1. Rozpoznanie wst�pne (0–2) 
– gatunki: powie�� historyczna, epopeja narodowa

– motyw przemiany duchowej bohatera osi� konstrukcyjn� obu utworów 

– epoki: pozytywizm, romantyzm 

2. Elementy �wiata przedstawionego (0–2) 
Potop  

wojna polsko-szwedzka (tzw. potop), rola Jasnej Góry (symbolika miejsca w �yciu narodu i 

bohatera powie�ci), dbało�� o autentyzm wydarze�

– mistycyzm sceny 

Pan Tadeusz 

wojny napoleo�skie, przygotowanie do powstania na Litwie i wojny Napoleona z Rosj�, 

realizm scen ukazuj�cych �ycie w Soplicowie 

– mistycyzm w scenie �mierci Jacka Soplicy 

3. Opis wewn�trzych rozsterek bohatera Potopu, charakterystyka (0–4) 
– duchowe cierpienie, w�tpliwo�ci, niepewno��, obawa o własne szcz��cie i o losy ojczyzny, 

poczucie winy i przyczynienie si� do nieszcz��cia ojczyzny i Ole�ki, �wiadomo��

dopuszczenia si� zdrady, boja�� bo�a, ch�� odpokutowania, ufno�� pokładana w Naj�wi�tszej 

Pannie, rado�� ze spowiedzi i wyznania win, postanowienie odmiany �ycia i pokuty pod 

wpływem kazania ojca Kordeckiego 

4. �ródła i skutki duchowej przemiany – porównanie obu bohaterów 
Potop (0–3) 
– miło�� do Ole�ki, ch�� jej odzyskania, obudzenie si� �wiadomo�ci narodowej, przekonanie 

o zdradzie Radziwiłłów, wpływ kazania ojca Kordeckiego, rola Jasnej Góry w przemianie 

bohatera, utwierdzenie si� w woli poprawy  

– zmiana nazwiska, odkupienie win wobec szlachty lauda�skiej, wobec króla i ojczyzny 

– zrehabilitowanie Kmicica podczas mszy �w. listem od króla, nagrodzenie starostwem 

upickim 
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Pan Tadeusz (0–3) 
– nieszcz��liwa miło�� do Ewy Horeszkówny powodem zapl�tania si� bohatera w zabójstwo i 

podejrzewanie go o zdrad� ojczyzny, ch�� odkupienia win,  

– zmiana nazwiska, wst�pienie do klasztoru, po�wi�cenie si� dla ojczy�nie, zmazanie win 

wobec  

Horeszków i kraju 

– po�miertna rehabilitacja Jacka Soplicy w czasie mszy �w, przyznanie odznaczenia Legii 

Honorowej

5. Funkcje motywu przemiany w tek�cie  
Potop (0–2) 
– o� konstrukcyjna powie�ci 

– funkcja moralizatorska, wzór post�powania, mo�liwo�� zawrócenia z bł�dnej drogi i 

odkupienia winy,  

– motyw „ku pokrzepieniu serc” – stworzenie heroicznej kreacji bohatera i jego drogi 

pozytywnej przemiany 

Pan Tadeusz (0–2) 
– o� konstrukcyjna ł�cz�ca przeszło�� z tera�niejszo�ci�

– Jacek Soplica – symbol i nowy wzór patriotyzmu

– ukazanie moralnej odnowy człowieka dzi�ki miło�ci do ojczyzny 

6. Podsumowanie (0–5) 

Pełne podsumowanie – 5 pkt

Dostrze�enie podobie�stw kreacji bohaterów, wskazanie na Pana Tadeusza jako �ródło 

inspiracji Henryka Sienkiewicza, dostrze�enie i skomentowanie podobie�stw a w konstrukcji 

przemiany duchowej bohaterów, wskazanie na popularno�� motywu przemiany warchoła w 

patriot�, moralistyczny wymiar przemiany, kształtowanie wzorca osobowego. 

Cz��ciowe podumowanie – 2 pkt

Dostrze�enie podobie�stw w kreacjach bohaterów, wskazanie najwa�niejszych przyczyn 

przemian i funkcji przez nie spełnianych. 

Próba podsumowania – 1 pkt

Dostrze�enie podobie�stw bohaterów. 

II. KOMPOZYCJA (0–5 pkt) 
Kompozycj� wypracowania ocenia si� wtedy, gdy przyznane zostały punkty za 
rozwini�cie tematu 
– podporz�dkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn�trznie, 

przejrzysta i logiczna;pełna konsekwencja w układzie graficznym – 5 pkt 

– uprz�dkowana wobec przyj�tego kryterium, spójna graficzne wyodr�bnienie głównych 

cz��ci – 3 pkt

– wskazuj�ca na podj�cie próby podporz�dkowania tekstu,na ogół spójna – 1 pkt 

Uwaga: Je�li powy�sze kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje si� punktów 

III. STYL (0–5 pkt) 
– jasny, �ywy, swobodny, zgodny z zastosowan� form� wypowiedzi, urozmaicona 

leksyka – 5 pkt 
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– zgodny z zastosowan� form� wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczaj�ca leksyka – 3 pkt 

– na ogół komonikatywny, dopuszczalne schematy jezykowe – 1 pkt 

Uwaga: Je�li powy�sze kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje si� punktów . 

IV. J�ZYK (0–12 pkt)
– j�zyk w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne 

słownictwo, frazeologia i fleksja – 12 pkt 

– j�zyk w całej pracy komunikatywny, poprawne fleksja, składnia, słownictwo, frazeologia i 

fleksja – 9 pkt 

– j�zyk w całej pracy komonikatywny, poprawna fleksja, w wi�kszo�ci poprawne: składnia, 

slownictwo, frazeologia – 6 pkt 

– j�zyk w pracy komunikatywny mimo bł�dów składniowych, słownikowych, 

frazeologicznych i fleksyjnych – 3 pkt

– j�zyk w pracy komunikatywny mimo bł�dów fleksyjnych, licznych bł�dów składniowych, 

słownikowych i frazeologicznych – 1 pkt 

Uwaga: Je�li powy�sze kryteria nie zostały spełnione, nie pzryznaje si� punktów.  

V. ZAPIS (0–3 pkt) 
– bezbł�dna ortografia 3; poprawna interpunkcja (nieliczne bł�dy) – 3 pkt; 

– poprawna ortografia (nieliczne bł�dy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja – 2 pkt 

– poprawna ortografia (nieliczne bł�dy ró�nego stopnia); interpunkcja niezakłócaj�ca 

komunikacji (mimo ró�nych bł�dów) – 1 pkt 

Uwaga: Je�li powy�sze kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje si� punktów. 

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (0–4) 
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