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Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM

J´ zyk polski

Po ziom rozszerzony

Li sto pad 2008

Cz´Êç I

Za da nie spraw dza jà ce ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Od form abs trak cyj nych do g∏´ bi ma te rii

Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi ucznia mo gà przy bie raç ró˝ nà for m´ j´ zy ko -
wà, ale ich sens mu si byç sy no ni micz ny wo bec mo de lu. Oce nia jàc pra c´ ucznia, na le ̋ y sto so waç
punk ta cj´ z mo de lu.
Uwa ga: Za pe∏ nà od po wiedê przy zna je si´ mak sy mal nà licz b´ punk tów, za nie pe∏ nà – wska za nà
w ru bry ce „punk ty czàst ko we”. Nie na le ̋ y przy zna waç po ∏ó wek punk tów. Za brak od po wie dzi lub
od po wiedê b∏´d nà nie przy zna je si´ punk tów.

1w w w. o p e r o n . p l

Nr 

za da nia
Pro po no wa ne od po wie dzi

Maksymalna 

licz ba punk tów

Punk ty 

czàst ko we

1. Ty tu∏ na wià zu je do zda nia z bio gra fii Mi cha ∏a Anio ∏a,
któ ry by∏ prze ko na ny, ˝e w ka˝ dym z blo ków mar mu -
ru za war ta jest okre Êlo na rzeê ba i za da nie ar ty sty po le -
ga na wy do by ciu jej z ka mie nia. Ty tu∏ wska zu je na po -
dej Êcie ar ty stów mi nio nych epok do ma te rii.

1 0

2. Ar ty Êci epok mi nio nych uwa ̋ a li, ˝e ma te ria jest tyl ko
two rzy wem i ˝e to ar ty sta na da je ma te rii pi´k no, na rzu -
ca jàc jej okre Êlo nà for m´ i ide´. Na to miast dla ar ty -
stów wspó∏ cze snych ma te ria sta je si´ ce lem sztu ki, jest
naj wa˝ niej sza.

1 0

3. Aby po twier dziç (zi lu stro waç, uwia ry god niç) swo je
wy wo dy do ty czà ce sztu ki wspó∏ cze snej.

1 0

4. Od kry wa (wy bie ra) przed miot i po ka zu je go od bior -
com.

1 0

5. – pro wo ka cja,
– aspek ty for mal ne 

1 
(za wska za nie

obu od po wie dzi)

0

6. np.:
– funk cja im pre syw na tek stu,
– ch´ç wp∏y ni´ cia na od bior c´,
– na wià za nie kon tak tu z od bior cà,
– ch´ç uto˝ sa mie nia si´ z od bior cà

1 
(za wska za nie

jed nej po praw nej
funk cji)

0
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Nr 

za da nia
Pro po no wa ne od po wie dzi

Maksymalna

licz ba punk tów

Punk ty 

czàst ko we

7. a) ar ty sta wy ko rzy stu je ma te ri´ w ta kim sta nie, w ja -
kim ona ist nie je, 

b) ar ty sta od twa rza ma te ri´,
c) ar ty sta od zy sku je ma te ri´ (z od pad ków prze my -

s∏o wych, przed mio tów ko mer cyj nych),
d) ar ty sta (za po mo cà wy ra fi no wa nych tech nik elek -

tro nicz nych) do cie ra do g∏´ bi ma te rii, do te go, co
nie wi dzial ne dla oka

1 
(za wska za nie 3)

0

8. Zda nie to sta no wi na wià za nie do my Êli z po przed nie -
go aka pi tu.

1 0

9. B 1 0

10. a) uÊwia da mia lu dziom ich sto su nek do przed mio -
tów, dóbr kon sump cyj nych (obiek ty nie uÊwia do -
mio ne go kul tu, fe ty szu),

b) sta je po stro nie prze ciw ni ków uprze my s∏o wio ne go
Êwia ta,

c) utrwa la te przed mio ty, któ re ule ga jà co dzien nej
kon sump cji,

d) uczy lu dzi ko chaç te przed mio ty,
e) uka zu je ich wa lo ry es te tycz ne, swo iste, se kret ne

pi´k no 

1
(za 3 po praw ne

od po wie dzi)

0

Cz´Êç II

Te mat I: Ana li zu jàc i in ter pre tu jàc wiersz Zbi gnie wa Her ber ta Po t´ ga sma ku, zwróç uwa g´

na po sta w´ pod mio tu li rycz ne go wo bec ist nie jà cej rze czy wi sto Êci.

I. Roz wi ni´ cie te ma tu (0–26 pkt)

1. Wst´p ne od czy ta nie ca ∏o Êci (0–1 pkt)

np.:
a) wiersz o przy czy nach od mo wy ak cep ta cji okre Êlo nej ide olo gii,
b) wiersz o po sta wie wo bec sys te mu to ta li tar ne go,
c) spór o war to Êci

2. Roz po zna nie pod mio tu li rycz ne go (0–3 pkt)

np.:
a) „ja” li rycz ne (li ry ka bez po Êred nia),
b) pod miot li rycz ny re pre zen tan tem opo zy cjo ni stów,
c) wy kszta∏ ce nie (po s∏u gi wa nie si´ s∏ow nic twem ty pu: dia lek to lo gia, ko niunk tiw, tau to lo gia itp.),
d) eru dy cja (zna jo moÊç sztu ki, sta ro ̋ yt nych fi lo zo fów), 
e) fa scy na cja sta ro ̋ yt no Êcià (Ma rek Tul liusz ja ko au to ry tet),
f) skrom noÊç oso by mó wià cej („mie li Êmy odro bi n´ ko niecz nej od wa gi”),
g) mo˝ li woÊç uto˝ sa mie nia oso by mó wià cej z au to rem
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3. Roz po zna nie rze czy wi sto Êci przed sta wio nej w utwo rze (0–4 pkt)

a) sta li nizm (to ta li ta ryzm),
ar gu men ty po twier dza jà ce roz po zna nie 

np.:
b) wy ra ̋ e nia „le ni now ska kurt ka”, „wnu cz´ ta Au ro ry” bez po Êred nio od wo ∏u jà ce si´ do rze czy wi sto -

Êci ko mu ni stycz nej,
c) zbrod nie („za u∏ek mor der ców”),
d) de gra da cja sys te mu spra wie dli wo Êci („ba rak/ na zwa ny pa ∏a cem spra wie dli wo Êci”),
e) przed sta wi cie le w∏a dzy („sa mo gon ny Me fi sto w le ni now skiej kurt ce”),
f) zwo len ni cy pa nu jà cej w∏a dzy: re wo lu cjo ni Êci, ko mu ni Êci („wnu cz´ ta Au ro ry”), m∏o dzi, nie do -

Êwiad cze ni lu dzie („ch∏op cy”, „dziew czy ny”),
g) przy wo ∏a nie me to dy dzia ∏aƒ ko mu ni stów – wy sy ∏a nie w tzw. te ren (na pro win cj´) m∏o dych ak ty -

wi stów, aby po zy ski waç no wych cz∏on ków par tii i zwo len ni ków re ̋ i mu 

4. Po sta wa pod mio tu li rycz ne go wo bec przed sta wio nej rze czy wi sto Êci (0–3 pkt)

np.:
a) od mo wa uczest ni cze nia w sys te mie to ta li tar nym,
b) ostro˝ noÊç, nie uf noÊç wo bec sys te mu, ale te˝ wo bec sa me go sie bie – na le ̋ y byç czuj nym, by kie -

dyÊ nie ulec, nie ska pi tu lo waç,
c) kry tycz na oce na zwo len ni ków sys te mu („Me fi sto”, „bar dzo brzyd kie dziew czy ny”, „ch∏op cy

o twa rzach ziem nia cza nych”),
d) kry tycz na oce na sys te mu („za u∏ek mor der ców”, „ba rak na zwa ny pa ∏a cem spra wie dli wo Êci”,

„opraw cy”, „nik czem ny ry tu a∏ po grze bów”),
e) do strze ̋ e nie bra ków w ich edu ka cji, p∏yt koÊç in te lek tu al na („ich re to ry ka by ∏a a˝ na zbyt par cia -

na”, „pa r´ po j´ç jak ce py”, „˝ad nej dys tynk cji w ro zu mo wa niu”)

5. Przy czy ny przy j´ cia okre Êlo nej po sta wy (0–2 pkt)

np.:
a) od wa ga, 
b) na uka o pi´k nie ja ko istot ny dro go wskaz w Êwie cie fa∏ szu,
c) po czu cie sma ku – ro zu mia ne go nie ty le ja ko ka te go ria es te tycz na, ile ra czej etycz na (es te tycz ny

od po wied nik su mie nia),
d) nie ule ga nie pro pa gan dzie – sa mo dziel noÊç w my Êle niu („za nim zg∏o si my ak ces trze ba pil nie ba -

daç/ kszta∏t ar chi tek tu ry […]/ ko lo ry ofi cjal ne”),
e) wier noÊç za sa dom (ide a∏om) i wy zna wa nym war to Êciom

6. Kon struk cja wy po wie dzi (0–1 pkt)

np.:
a) klam ra kom po zy cyj na,
b) cha rak ter dys kur syw ny, 
c) wiersz wol ny

7. Opis spo so bu mó wie nia (0–5 pkt)

np.:
a) wy szu ka na me ta fo ry ka („w∏ók na du szy i chrzàst ki su mie nia”, „ksià ̋ ´ ta na szych zmy s∏ów”), 
b) me to ni mie („na sze oczy i uszy od mó wi ∏y po s∏u chu”, „ksià ̋ ´ ta na szych zmy s∏ów wy bra ∏y dum ne

wy gna nie”),
c) mo dy fi ka cja zwiàz ków fra ze olo gicz nych („pa r´ po j´ç jak ce py” – pro ste jak cep, „na sze oczy

i uszy od mó wi ∏y po s∏u chu” – wi dzieç, s∏y szeç coÊ na w∏a sne oczy, uszy),
d) s∏ow nic two wska zu jà ce na fa scy na cj´ sta ro ̋ yt no Êcià (re to ry ka, tau to lo gie, ko niunk tiw, ka pi tel),
e) prze rzut nie pod kre Êla jà ce wa g´ i zna cze nie s∏ów („ba rak/ na zwa ny pa ∏a cem spra wie dli wo Êci”, „ba -

daç/ kszta∏t ar chi tek tu ry”),

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

f) epi te ty od wo ∏u jà ce si´ do zmy s∏ów, upla stycz nia jà ce ob raz („ko bie ty ró ̋ o we”, „mo kry dó∏”, „twa -
rze ziem nia cza ne”, „czer wo ne r´ ce”),

g) okre Êle nia war to Êciu jà ce, cz´ sto po tocz ne, s∏u ̋ à ce przed sta wie niu to ta li ta ry zmu i je go zwo len ni -
ków („sa mo gon ny Me fi sto”, „par cia na re to ry ka”, „bar dzo brzyd kie dziew czy ny”, „po j´ cia jak ce -
py”),

h) gra ficz ne wy ró˝ nie nie wy ra ̋ e nia „Tak sma ku” i wy ra zu „g∏o wa”,
i) po wtó rze nia s∏o wa „sma ku”

8. Wy ko rzy sta nie w od czy ta niu utwo ru miejsc zna czà cych (0–2 pkt)

a) in ter pre ta cja ty tu ∏u – smak, gust, zna jo moÊç pi´k na (praw dzi wych war to Êci) to ogrom na si ∏a („po -
t´ ga”), któ ra po zwa la od ró˝ niaç do bro od z∏a, praw d´ od fa∏ szu, roz po znaç za gro ̋ e nia etycz ne, 

b) de dy ka cja – wy ra zem po dzi wu, sza cun ku dla oso by, któ ra po zo sta ∏a wier na swo im prze ko na niom
na wet za ce n´ utra ty pra cy, 

– wska za niem g∏ów ne go ad re sa ta – za wo do we go fi lo zo fa,
c) za koƒ cze nie – wier noÊç przy j´ tej po sta wie, po czu cie sma ku, opo zy cja wo bec sys te mu to ta li tar ne -

go wa˝ niej sze ni˝ ˝y cie

9. Wy ko rzy sta nie kon tek stów (0–2 pkt)

a) bi blij ny – sce na ku sze nia,
b) fi lo zo ficz ny/ es te tycz ny – od wo ∏a nie do jed nej z pod sta wo wych war to Êci ce nio nych przez sta ro ̋ yt -

nych Gre ków (pla toƒ ska tria da: praw da, do bro, pi´k no),
c) bio gra ficz ny – nie z∏om na po sta wa Her ber ta w cza sach PRL -u,
d) hi sto rycz ny – cza sy sta li now skie w PRL -u, po wsta nie opo zy cji lu dzi ma jà cych od wa g´ sprze ci -

wia nia si´ rzà dom to ta li tar nym

10. Wnio ski (0–3 pkt)

Pe∏ ny wnio sek 

W wier szu za pre zen to wa na zo sta ∏a po sta wa (trud na i nie bez piecz na) cz∏o wie ka kie ru jà ce go si´ wy -
raê ny mi za sa da mi etycz ny mi. Od ma wia udzia ∏u w k∏am stwie, znie wo le niu, sys te mie to ta li tar nym.
Wa˝ niej sze sta je si´ oca le nie mo ral ne, za cho wa nie wier no Êci so bie i swo im ide a∏om ni˝ oca le nie fi -
zycz ne. UÊwia da mia zwià zek ta kich war to Êci jak praw da, do bro i pi´k no. Âwiat sta ro ̋ yt ny to sym bol
Êwia ta war to Êci, któ re sà za gro ̋ o ne w Êwie cie to ta li tar nym. Kon struk cja wy po wie dzi i spo sób mó -
wie nia sà funk cjo nal nie zwià za ne z wy mo wà utwo ru. (3 pkt)

Cz´ Êcio wy wnio sek 

Do strze ̋ e nie, ˝e pod miot li rycz ny przyj mu je po sta w´ opo zy cyj nà wo bec sys te mu to ta li tar ne go, kry -
ty ku je ów sys tem. (2 pkt)

Pró ba pod su mo wa nia 

Do strze ̋ e nie, ˝e pod miot li rycz ny przyj mu je po sta w´ opo zy cyj nà wo bec sys te mu to ta li tar ne go.
(1 pkt)

II. Kom po zy cja (0–2 pkt) 

Kom po zy cj´ wy pra co wa nia oce nia si´ wte dy, gdy przy zna ne zo sta ∏y punk ty za roz wi ni´ cie te ma tu.

– pod po rzàd ko wa na za my s∏o wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wn´trz nie, przej rzy sta i lo -
gicz na; pe∏ na kon se kwen cja w uk∏a dzie gra ficz nym (2 pkt),

– upo rzàd ko wa na wo bec przy j´ te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od r´b nie nie g∏ów nych cz´ Êci (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

4w w w. o p e r o n . p l
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III. Styl (0–2 pkt)

– ja sny, ˝y wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi; uroz ma ico na lek sy ka (2 pkt),
– zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi, na ogó∏ ja sny; wy star cza jà ca lek sy ka (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

IV. J´ zyk (0–8 pkt)

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na sk∏ad nia, po praw ne: s∏ow nic two, fra -
ze olo gia i flek sja (8 pkt),

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne: sk∏ad nia, s∏ow nic two, fra ze olo gia i flek sja (6 pkt),
– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w wi´k szo Êci po praw ne: sk∏ad nia, s∏ow nic -

two i fra ze olo gia (4 pkt),
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów sk∏a dnio wych, lek sy kal nych (s∏ow nic two i fra ze olo -

gia), flek syj nych (2 pkt),
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów flek syj nych, licz nych b∏´ dów sk∏a dnio wych, lek sy -

kal nych (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

V. Za pis (0–2 pkt)

– bez b∏´d na or to gra fia; po praw na in ter punk cja (nie licz ne b∏´ dy) (2 pkt),
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy ró˝ ne go stop nia); na ogó∏ po praw na in ter punk cja (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

VI. Szcze gól ne wa lo ry pra cy (0–4 pkt)

Te mat II: Dwa por tre ty w∏ad ców. Ana li zu jàc po da ne frag men ty Fa ra ona Bo le s∏a wa Pru sa oraz

Szew ców Sta ni s∏a wa Igna ce go Wit kie wi cza, przed staw i po rów naj kre acje bo ha te rów.

I. Roz wi ni´ cie te ma tu (0–26 pkt)

1. Wst´p ne roz po zna nie (0–2 pkt)

a) Fa ra on – cha rak te ry sty ka w∏ad cy bez po Êred nia i po Êred nia,
b) Fa ra on – nar ra tor trze cio oso bo wy, obiek tyw ny, wszech wie dzà cy, nie na le ̋ y do Êwia ta przed sta -

wio ne go,
c) Szew cy – cha rak te ry sty ka po Êred nia

2. Przed sta wie nie bo ha te rów (0–4 pkt)

a) Fa ra on – bo ha ter jest w∏ad cà Egip tu, to fa ra on Ram zes XIII,
b) Fa ra on – Ram zes ob jà∏ tron po Êmier ci oj ca,
c) Fa ra on – wi ze ru nek Ram ze sa XIII w mo men cie prze j´ cia w∏a dzy,
d) Szew cy – w∏a dz´ spra wu je pro ku ra tor Scu rvy,
e) Szew cy – pro ku ra tor w∏a dz´ zdo by∏ przy po mo cy „Dziar skich Ch∏op ców”,
f) Szew cy – pro ku ra tor oba li∏ ustrój ka pi ta li stycz ny i wpro wa dzi∏ fa szyzm

3. Ana li za frag men tu Fa ra ona (0–5 pkt)

a) fa ra on to w∏ad ca ab so lut ny („on rzà dzi∏, on chcia∏, on my Êla∏ za wszyst kich”),
b) fa ra on – oso ba Êwi´ ta, bó stwo,
c) nic bez je go wie dzy nie mo ̋ e si´ staç, sprze ciw jest nie bez piecz ny,
d) sym bo licz ny gest go le nia g∏o wy i za ro stu,
e) w∏ad ca – oj ciec dla po dda nych,

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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f) ja ko w∏ad ca my Êli o swo ich pod da nych („spe∏ niaç je b´ d´ na chwa ∏´ paƒ stwa i szcz´ Êcie lu du...”),
g) nie ch´ç Ram ze sa XIII do en tu zja zmu i za pa ∏u pod da nych,
h) w∏a dza – obo wià zek,
i) Ram zes re spek tu je pra wo oraz wo l´ oj ca

4. J´ zy ko we ukszta∏ to wa nie tek stu (0–3 pkt)

a) me ta fo ry i ich funk cje (np. „p∏o n´ ∏a je dy na wi docz na lam pa mà dro Êci paƒ stwo wej, któ rej blask
oÊwie tla∏ ca ∏y Egipt”),

b) epi te ty i ich funk cje (np. „w∏ad ca Êwia ta”, „bo skie w∏o sy”, „osie ro co ne paƒ stwo”, „je go Êwià to bli -
woÊç”),

c) ono ma to pe je i ich funk cje (np. to wa rzy szà ce wej Êciu Ram ze sa do sa li au dien cjo nal nej „brz´k”
i „chrz´st”),

d) po wtó rze nia i ich funk cje (np. „on rzà dzi∏, on chcia∏, on my Êla∏ za wszyst kich”),
e) wy krzyk nie nia i ich funk cje,
f) roz po zna nie kon wen cji re ali zmu, 
g) ar gu men ty po twier dza jà ce roz po zna nie, np. szcze gó ∏y, dro bia zgo woÊç, praw do po do bieƒ stwo wy -

da rzeƒ, wier noÊç itp.

5. Ana li za frag men tu Szew ców (0–5 pkt)

a) w∏a dza ro dzi wàt pli wo Êci,
b) w∏a dza nu ̋ y, nie da je szcz´ Êcia,
c) pro ku ra tor chce so bie wszyst kich ca∏ ko wi cie pod po rzàd ko waç,
d) chce w∏a dzy dyk ta tor skiej,
e) gar dzi li be ra li zmem, uzna je go za fa∏sz,
f) w∏a dza da je przy wi le je,
g) w∏a dza de pra wu je („jak przej dzie cie t´ li nij k´, b´ dzie cie ta cy sa mi jak my”),
h) cz∏o wiek spra wu jà cy w∏a dz´ ró˝ ni si´ od zwy k∏ych lu dzi, któ ry mi po gar dza

6. J´ zy ko we ukszta∏ to wa nie tek stu (0–3 pkt)

a) neo lo gi zmy oraz ter mi ny na uko we i ich funk cje (np. „wà par sje”, „me ta fi zy ka mo na do lo gicz na”),
b) wy krzyk nie nia i ich funk cje,
c) mie sza nie sty lu wy so kie go i ni skie go,
d) gro te sko wy ob raz oso by spra wu jà cej w∏a dz´,
e) de for ma cja j´ zy ka,
f) okre Êle nie ce lu de for ma cji j´ zy ka (np. po t´ go wa nie efek tu gro te sko wo Êci, osià ga nie wi´k szej eks -

pre sji, szo ko wa nie od bior cy, prze ∏a my wa nie re ali zmu)

7. Wy ko rzy sta nie zna jo mo Êci Szew ców Wit ka ce go (0–1 pkt)

a) wska za nie skut ków za ma chu sta nu pro ku ra to ra (dyk ta tu ra pro ku ra to ra do pro wa dzi ∏a do ko lej ne go
prze wro tu i ob j´ cia w∏a dzy przez szew ców),

b) od wo ∏a nie do Teo rii Czy stej For my

8. Wnio ski (0–3 pkt)

Pe∏ ny wnio sek 

Oba tek sty po ka zu jà dwa ró˝ ne por tre ty w∏ad ców, dwa spoj rze nia na w∏a dz´. Bo ha ter po wie Êci Pru -
sa uka za ny zo sta∏ w spo sób re ali stycz ny, bo ha ter dra ma tu Wit ka ce go w spo sób gro te sko wy. W po -
wie Êci Pru sa m∏o dy fa ra on trak tu je da nà mu w∏a dz´ nie tyl ko ja ko przy wi lej, ale przede wszyst kim
ja ko obo wià zek. Je go w∏a dza ma przy nieÊç chwa ∏´ paƒ stwu, a lu do wi szcz´ Êcie. To ogrom na od po -
wie dzial noÊç. Zu pe∏ nie in nym w∏ad cà jest bo ha ter dra ma tu Wit ka ce go. Dla nie go spra wo wa nie rzà -
dów jest rów no znacz ne z ko rzy sta niem z przy wi le jów, ja kie da je zaj mo wa na po zy cja. Obaj chcà de -
cy do waç o wszyst kim, jed nak fa ra on ma na wzgl´ dzie do bro paƒ stwa, Scu rvy swo je w∏a sne. (3 pkt)
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Cz´ Êcio wy wnio sek 

Oba tek sty po ka zu jà dwa ró˝ ne por tre ty w∏ad ców, dwa spoj rze nia na w∏a dz´. Bo ha ter po wie Êci Pru -
sa uka za ny zo sta∏ w spo sób re ali stycz ny, bo ha ter dra ma tu Wit ka ce go w spo sób gro te sko wy. M∏o dy
fa ra on my Êli przede wszyst kim o do bru paƒ stwa, Scu rvy zaÊ o ko rzy Êciach, ja kie nie sie ze so bà po -
zy cja spo ∏ecz na. (2 pkt)

Pró ba pod su mo wa nia 

Oba tek sty po ka zu jà ró˝ ne por tre ty w∏ad ców. Bo ha ter po wie Êci Pru sa uka za ny zo sta∏ w spo sób re ali -
stycz ny, bo ha ter dra ma tu Wit ka ce go w spo sób gro te sko wy. (1 pkt)

II. Kom po zy cja (0–2 pkt) 

Kom po zy cj´ wy pra co wa nia oce nia si´ wte dy, gdy przy zna ne zo sta ∏y punk ty za roz wi ni´ cie te ma tu.

– pod po rzàd ko wa na za my s∏o wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wn´trz nie, przej rzy sta i lo -
gicz na; pe∏ na kon se kwen cja w uk∏a dzie gra ficz nym (2 pkt),

– upo rzàd ko wa na wo bec przy j´ te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od r´b nie nie g∏ów nych cz´ Êci (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

III. Styl (0–2 pkt)

– ja sny, ˝y wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi; uroz ma ico na lek sy ka (2 pkt),
– zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi, na ogó∏ ja sny; wy star cza jà ca lek sy ka (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

IV. J´ zyk (0–8 pkt)

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na sk∏ad nia, po praw ne: s∏ow nic two, fra -
ze olo gia i flek sja (8 pkt),

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne: sk∏ad nia, s∏ow nic two, fra ze olo gia i flek sja (6 pkt),
– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w wi´k szo Êci po praw ne: sk∏ad nia, s∏ow nic -

two i fra ze olo gia (4 pkt),
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów sk∏a dnio wych, lek sy kal nych (s∏ow nic two i fra ze olo -

gia), flek syj nych (2 pkt),
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów flek syj nych, licz nych b∏´ dów sk∏a dnio wych, lek sy -

kal nych (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

V. Za pis (0–2 pkt)

– bez b∏´d na or to gra fia; po praw na in ter punk cja (nie licz ne b∏´ dy) (2 pkt),
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy ró˝ ne go stop nia); na ogó∏ po praw na in ter punk cja (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

VI. Szcze gól ne wa lo ry pra cy (0–4 pkt)
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