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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ZADA  Z ARKUSZA I 
 

Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu  Z Pi ska w wiat. 

 

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mog  przybiera  ró n  form  

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

stosowa  punktacj  z modelu. 

Uwaga: za pe n  odpowied  przyznaje si  maksymaln  liczb  punktów, za niepe n  – 

wskazan  w rubryce „punkty cz stkowe”. Nie nale y przyznawa  po ówek punktów.  

Za brak odpowiedzi lub odpowied  b dn  nie przyznaje si  punktów. 

 
Nr 

zadania Projektowana odpowied  Maksymalna 
liczba punktów 

Punkty 
cz stkowe 

1. Oba akapity s  rodzajem wprowadzenia (sygnalizuj  porz dek 

i g ówne w tki wypowiedzi); okre laj  bohatera przez usytuowanie 

kulturowe). 

1 0 

2. D.  1 0 

3. – brak odparcia przewidywanych zarzutów 

(kontrargumentów); uznanie dla pisarstwa Ryszarda 

Kapu ci skiego; 

– sytuacja laudacji;   
za jeden element odpowiedzi – 1 punkt 

2 1 

4. W akapitach:  9., 10., 11.(dopuszcza si  wskazanie akapitów 6., 

7.) 
punkt przyznajemy ju  za wskazanie dwóch akapitów 

1 0 

5. Cecha: od szczegó u do ogó u. 

Przejawy: 

 np.: precyzja w kre leniu szczegó ów; zdolno  dostrze enia 

losu konkretnego cz owieka; dok adna znajomo  realiów 

opisywanego kraju; 

trafno  uogólniaj cych s dów; umiej tno  komentowania 

historii; przenikliwo  i celno  s dów; 

1 0 

6. C. 1 0 

7. np.: 

Sztuka jest arystokratyczna. 

Kultura mo e by  masowa,  

sztuka nigdy. 

Sztuka – to arystokracja  

kultury. 
 

Ksi garnie upodabniaj  si  

do piekar : chc  mie  tylko 

wie y towar. 

 

Fanatycy to ludzie 

pozbawieni  s uchu.  

 

Sztuka nie jest dla wszystkich. 

Kultura mo e by  dost pna  

dla wszystkich, sztuka nie  

(jest dost pna dla 

przygotowanych do jej 

odbioru).  

 

Goni  za nowo ciami, jak 

gdyby o warto ci ksi ki 

stanowi  fakt, e dopiero co 

zosta a wydana ( ironicznie). 
 

Fanatycy to ludzie g usi na  inne 

przekonania i s dy. 

2 
za pe n  

odpowied  

 

za wskazanie 

dwóch 

przyk adów –

1 pkt 
lub 

za wskazanie 

jednego 

przyk adu 

i poprawn   

jego 

interpretacj  – 

1 pkt 

8. W akapicie 12. znajduje si  odpowied  na pytanie z akapitu 4.  

(dopuszcza si  okre lenie zwi zku mi dzy tre ci  tych 

akapitów)  

za odpowied  dopuszczaln  – 1p. 

2 
 

 

1 

9.  C.  1 0 
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10. Istot  poprawnej odpowiedzi jest interpretacja s ów: „albo 

zginiemy z nienawi ci, albo uratujemy si , szukaj c 

porozumienia”. 

dopuszcza si  cytat 

1 0  

11. Dziennikarstwo to sposób na ycie, poczucie misji, pasja, 

uto samianie si  z zawodem, ponadprzeci tna uczciwo  i 

etyczne post powanie. 

1 0 

12. Istot  poprawnej odpowiedzi jest my l, e reporta  dociera do 

ludzi nieczytaj cych literatury pi knej. 
1 0 

13. Rodzaj wra liwo ci etycznej; ponadprzeci tna wra liwo  na 

z o. 
1 0 

14. Nazwa rodka: powtórzenie  (anafora). 

Okre lenie funkcji: np.: pozwala podkre li  niezwyk o  

pisarstwa, wyliczy  zas ugi pisarza, uzasadni  nadanie tytu u 

doktora h.c.; rytmizuje zdanie. 
Za nazwanie rodka – 1punkt 

Za okre lenie jego  funkcji – 1punkt 

2 1 

2 1 15. Informacje, 
np.: 

- urodzony w Pi sku  

nad Prypeci , 

- dziennikarz Sztandaru M odych, 

- autor ksi ek Heban, Lapidaria 

(wystarczy jeden tytu ), 

- publicysta, reporter, pisarz, 

podró nik, autor licznych 

reporta y, 

- otrzyma  tytu  dr h.c. 

na Uniwersytecie Wroc awskim, 
- prowadzi  zaj cia ze studentami 

na Uniwersytecie Wroc awskim. 

Opinie, 
np.: 

– jest autorytetem 

literackim, 

– jest autorytetem 

etycznym, 

– doskonale operuje 

s owem, 

– ma uniwersaln  si  

oddzia ywania. 

za odpowied  

pe n   

za podanie 

co najmniej 

2 faktów   

i 1 opinii. 

 

 

 
Cz  II – pisanie w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu 
 

 

Temat 1. Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie za czonych fragmentów Pana 

Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowa o si  ycie ludzi 
w Rosji pocz tku XIX wieku. 

 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów) 
Punktacja: 

Obraz Rosji we fragmencie Pana Tadeusza 

 
1. Obraz Petersburga z punktu widzenia Telimeny (dystans autora).   0-1 
2. Petersburg – metafora wielkiego wiata.      0-1 
3. Strach jako metoda sprawowania w adzy;      0-1 
argumenty (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.: 

a. reakcja Kozodusina, 
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b. przera enie czynownika, 

c. czynownik musi si  przyzna  do winy, aby zmniejszy  kar . 

4. Silne zhierarchizowanie,         0-1 
argumenty (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.: 

a. uznanie przez czynownika absurdalnych s dów w adzy, 

b. podwa enie przez czynownika s du Wielkiego owczego uznane za zuchwalstwo. 

5. Prawo (w adza) s u y bogatszym;       0-1 
argumenty: (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.:  

a. policmajster nie spe nia swej roli stró a prawa; s u y bogatszym, wy ej postawionym 

spo ecznie ludziom,  

b. kara zale y od aski (nie aski) cara. 

6. Protekcja i kontakty towarzyskie jako podstawa funkcjonowania spo ecze stwa 0-1 
argumenty (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.: 

a. Telimena jest pod opiek  Kozodusina,  

b. Kozodusin powo uje si  na cara. 

 
 

Obraz Rosji we fragmencie Dziadów 

 
 

7. Petersburg z punktu widzenia narratora wszechwiedz cego.   0-1 
8. Petersburg – metafora pa stwa, re imu, samodzier awia.    0-1 
9. Silne zhierarchizowanie;         0-1 
argumenty (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.: 

a. kolejno  miejsca na spacerze zale y od stopnia zajmowanego w dworskiej hierarchii, 

b. postawa czynowników pokazuje funkcjonowanie carskiego systemu: k anianie si   

wy szym od siebie i pogardzanie ni szymi. 

10. Kult cara i dworu;         0-1 
argumenty,           0-1 
np.: porównanie spaceru dworu carskiego do procesji religijnej (car – pomazaniec Bo y, 

sakralizacja w adzy carskiej).  

11. Ceremonialno  ycia dworskiego;       0-1 
argumenty (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.: spacer sta  si  rodzajem ceremonii, udzia  w nim nobilituje, staje si  obowi zkiem 

towarzyskim (co najmniej 1 argument), 

12. Cechy spo ecze stwa – pycha, s u alczo , snobizm,     0-2 
argumenty (co najmniej 1 argument),       0-1 
np.: 

a. ludzie ponosz  ofiary (marzn , choruj  – suchotniczy kaszel), jednak potrzeba  

zobaczenia dworu jest zbyt wielka, by si  jej oprze , 

b. zachowanie urz dnika id cego w rozpi tym futrze, eby wszyscy widzieli jego 

ordery. 

 

Uwaga: je eli ucze  zauwa y np.: obecno  porówna  animalistycznych (trzoda soboli, 

chód soboli, chód uka, jak osy, jak skorpiony, pstre motyle, rumiane jak raki), podkre lenie 
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umownej hierarchiczno ci struktury spo ecznej zaznaczone porównaniem do talii kart (króle, 

damy, ni niki), nale y mu przyzna  punkty z puli „szczególnych walorów pracy”. 

13. Podsumowanie           
pe ne,            4 
np.: Mickiewicz satyrycznie (groteskowo) przedstawia stosunki panuj ce w carskiej Rosji 

oraz postawy yj cych tam ludzi. System carski opiera si  na biurokracji i 

wszechogarniaj cym strachu, protekcji, uk adach  towarzyskich. Ludzie s  ofiarami systemu 

albo t pymi wykonawcami rozkazów. 
cz ciowe,           (2) 

np.: System spo eczny w Rosji carskiej by  autorytarny. Ludzie yli w strachu, za wszelk  

cen  starali si  przypodoba  w adzy i donosili na siebie. 

próba podsumowania;         (1) 
np.: lakoniczne stwierdzenie, e ycie ludzi w Rosji pocz tku dziewi tnastego wieku opiera o 

si  na strachu i urz dniczej zale no ci. 

 

Temat 2. Koncepcja ludzkiego losu w Ch opach W adys awa Stanis awa Reymonta.  
Przedstaw temat, analizuj c wskazany fragment oraz wykorzystuj c znajomo  
I tomu powie ci. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów) 
 

Punktacja:  

1. Wst pne rozpoznanie fragmentu – hipoteza interpretacyjna,    0-1 
np.: fragment ukazuje mentalno  mieszka ców wsi (pogl dy dotycz ce istoty losu 

ludzkiego, miejsca cz owieka w wiecie); fragment przedstawia zbiorow  psychik  

mieszka ców wsi (co najmniej 1 wskazanie). 

2. Okre lenie kreacji narratora,        0-1 
np.: narrator trzecioosobowy („realistyczny obserwator”); narrator identyfikuje si  

z pogl dami ch opów (jest zwi zany ze wiatem wsi; w narracji pojawia si  dialektyzacja); 

narrator nie informuje, kto mówi (nie ma imion bohaterów) (co najmniej 1 okre lenie). 

3. Okre lenie sytuacji narracyjnej,      0-1 
np.: wesele Boryny i Jagny Paczesiówny (dopuszcza si : spotkanie s siedzkie), które 

odbywa si  jesieni , kiedy dobiega ko ca cykl natury (spotkanie, b d ce okazj  

do podsumowania minionego czasu); czas odpoczynku, b d cy czasem refleksji nad 

yciem (co najmniej 1 okre lenie). 

 

Fragment 
 

4. Odczytanie koncepcji ludzkiego losu,       0-10 
np.: 

a. cz owiek jest istnieniem niesamodzielnym ( wszystko jest w Boskim r ku), 

b. ycie ludzkie jest walk  o byt, o swoje (z gar ci nie popuszczaj), 

c. cz owiek jest podatny na wp ywy z a – szatana (Z y rz dzi wiatem), 

d. ycie ludzkie jest nieustannym trudem, 

e. ludziom towarzyszy poczucie utraty, t sknota za nieokre lon  przesz o ci  (drzewiej 

nie tak bywa o), 

f. konflikty ludzkie (powodowane przez egoizm, zach anno , bied ) s  nieuniknione, 

g. cz owiekowi towarzyszy poczucie nieuchronno ci mierci, 

h. cz owiek wszystkie swoje nadzieje czy z mi osierdziem Boskim, 

i. cz owiek nie jest w stanie przejrze  wyroków Boskich, 
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j. nale y y  wed ug przykaza  Bo ych, 

k. cz owiek skazany na cierpienie musi znosi  swój los z pokor , 

l. nagroda za ycie czeka w niebie, 

m. szans  wytchnienia przynosz  cz owiekowi wi ta (kompensacyjna rola obrz du, 

obyczaju), 

n. cz owiek odnajduje ród a otuchy w yciu we wspólnocie (w braterstwie, w yciu 

w zgodzie z innymi, wy aleniu si  innym; w przebaczaniu innym, w przezwyci aniu 

zawzi to ci), 

o. cz owiek powinien y  pe ni  ycia, intensywnie (Jak pi , to ju  ca  kwart , masz 

cz owieku robot ? – pilno rób, kulasów nie a uj i szczerze si  przyk adaj!). 

 

5. Dostrze enie tonu refleksji nad ludzkim losem: (ucze  mo e zauwa y , e jest 

optymistyczna lub pesymistyczna ,lub taka i tak,), ale punkt przyznajemy, je li stwierdzenie 

wynika z analizy).          0-1 
 

I tom powie ci 
 

6. Odczytanie koncepcji ludzkiego losu,       0-6 
np.: 
a. ludzie podlegaj  zmienno ci pór roku i rytmowi prac na roli, 

b. ludzki los jest okre lony przez porz dek liturgiczno–obrz dowy, 

c. cz owiek jest zdeterminowany biologicznie (pop d seksualny, dziedziczone geny), 

d. o powodzeniu w yciu decyduje natura – zdrowie, si y do pracy, m odo , np. los 

Agaty), los ma e stwa Macieja (Jak stary m ódk  bierze, diabe  si  cieszy...), 

e. cz owiek ma swoje miejsce w porz dku spo ecznym (hierarchiczna struktura gromady 

i rodziny), 

f. cz owiek jest ograniczony przez normy moralne akceptowane przez spo eczno   

– przekroczenie jest karane, 

g. kultura stanowi drug  natur  cz owieka, 

h. los cz owieka jest w powie ci uwznio lony, wpisany w sfer  mitu. 

7. Wskazanie podstawowych kontekstów,       0-1 
np.: 
literackiego, biblijnego, filozoficznego (co najmniej 1 kontekst). 

8. Podsumowanie 
pe ne,           (4) 
np.: wskazanie zdeterminowania losu cz owieka  przez natur , kultur , religi , porz dek 

spo eczny, porz dek ycia i mierci; podkre lenie trudu ludzkiego ycia; wskazanie 

mo liwo ci przezwyci enia trudu egzystencji poprzez religijno , kultywowanie tradycji, 

ycie we wspólnocie z innymi lud mi i ca ym wiatem; 

cz ciowe,          (2) 
np.: cz owiek, nale c do wiata natury i kultury, mo e w swoim yciu osi ga  stan 

równowagi wewn trznej; 

próba podsumowania         (1) 

np.: mieszka cy wsi s  zdeterminowani przez natur . 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)    Punktacja 
 
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 
uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  

g ównych cz ci,          3 

wskazuj ca na podj cie próby porz dkowania my li, na ogó  spójna.   1 

 

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 

zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny; wystarczaj ca leksyka, 

            3 

na ogó  komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.    1 

 

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 i fleksja,       12  
j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia 

i fleksja,            9 

j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci poprawne  
sk adnia, s ownictwo i frazeologia,       6 

j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, s ownikowych,  

frazeologicznych i fleksyjnych,        3 

j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów  

sk adniowych, s ownikowych i frazeologicznych.     1 

 

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 

poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja;        2 

poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

interpunkcja niezak ócaj ca komunikacji (mimo ró nych b dów).   1 

 

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

 

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY      0 – 4 
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