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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I
Temat 1. Jak¹ funkcjê pe³ni Mazurek D¹browskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza?
W pracy wykorzystaj znajomoæ utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza.
I.

ROZWINIÊCIE TEMATU (mo¿na przyznaæ maksymalnie 30 punktów)
Punktacja: 0 lub 2

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

Mazurek D¹browskiego
1. okrelenie kreacji podmiotu lirycznego,

2. wskazanie rodzimoci treci i formy, np. has³a niepodleg³ociowe, postaci,
wydarzenia; mazurek, ludowa stylizacja jêzyka,
3. okrelenie perspektywy zwyciêskiego czynu: wiara, nadzieja, optymizm, duch walki,
¿arliwoæ,
4. nazwanie nadrzêdnych cech wypowiedzi: imperatywnoæ i deklaratywnoæ.

2
2
2
2

Pan Tadeusz
5. wskazanie miejsc wykonania utworu: wnêtrze domu rodzinnego, karczma,
dziedziniec dworu w Soplicowie (przynajmniej dwóch miejsc),
6. okrelenie zwi¹zku miêdzy Mazurkiem D¹browskiego i miejscem jego wykonania,
7. trafne umiejscowienie wydarzeñ z fragmentów w fabule Pana Tadeusza
(przynajmniej dwóch fragmentów),
8. analiza i interpretacja wykonania Mazurka D¹browskiego:
8.1. Ksiêga I – melodia (tylko kuranty, jeden stêskniony s³uchacz),
8.2. Ksiêga IV – piew (wspólny – szlachta i ch³opi),
8.3. Ksiêga XII – piew z akompaniamentem (spontaniczny, zainspirowany obecnoci¹
J. D¹browskiego, wykonany przez legionistów, szlachtê i ch³opów),
9. emocje bohaterów towarzysz¹ce wykonaniu Mazurka D¹browskiego:
9.1.Ksiêga I – dziecinna radoæ, têsknota,
9.2.Ksiêga IV – radoæ, têsknota, nadzieja,
9.3.Ksiêga XII – rozrzewnienie, radoæ ze spe³nienia siê deklaracji legionistów,
wzruszenie,
10. funkcje motywu Mazurka D¹browskiego w kolejnych fragmentach:
10.1. Ksiêga I – znak tradycji rodzinnej (narodowej),
10.2. Ksiêga IV – symbol zjednoczenia warstw spo³ecznych,
10.3. Ksiêga IV – symbol zjednoczenia Litwy i Polski,
10.4. Ksiêga IV – przypomnienie o obowi¹zku walki o wolnoæ ojczyzny,
10.5. Ksiêga XII – szczêliwe zakoñczenie smutnych dziejów narodu
(znak odzyskania wolnoci),
11. wskazanie gradacji jako nadrzêdnej zasady konstrukcji analizowanych fragmentów,
np. miejsca wykonania, wykonania utworu, wykonawców, emocji,
Okrelenie funkcji Mazurka D¹browskiego w Panu Tadeuszu
12. nadanie Mazurkowi D¹browskiego profetycznego charakteru,
13. okrelenie roli Mazurka D¹browskiego w tworzeniu mitu solidarnoci/jednoci
narodowej,
14. okrelenie funkcji Mazurka D¹browskiego w realizacji has³a krzepienia serc,

15. poprawne pos³ugiwanie siê pojêciami z teorii literatury.

II. KOMPOZYCJA (5 punktów)
− podporz¹dkowana zamys³owi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna
wewnêtrznie, przejrzysta i logiczna; pe³na konsekwencja w uk³adzie graficznym,
− uporz¹dkowana wed³ug przyjêtego kryterium, spójna; graficzne wyodrêbnienie g³ównych
czêci,
− wskazuj¹ca na podjêcie próby porz¹dkowania myli, na ogó³ spójna.
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Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl
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III. STYL (5 punktów)
− jasny, ¿ywy, swobodny, zgodny z zastosowan¹ form¹ wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
− zgodny z zastosowan¹ form¹ wypowiedzi, na ogó³ jasny, wystarczaj¹ca leksyka,
− na ogó³ komunikatywny, dopuszczalne schematy jêzykowe
IV. JÊZYK (26 punktów)
– poprawna, urozmaicona sk³adnia i frazeologia, zgodna z norm¹ fleksja i ortografia, rzadko
pojawiaj¹ce siê b³êdy interpunkcyjne,
– poprawna, urozmaicona sk³adnia i frazeologia, zgodna z norm¹ fleksja, sporadycznie
pojawiaj¹ce siê b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne,
– w wiêkszoci poprawna sk³adnia i frazeologia, zgodna z norm¹ fleksja,
nieliczne usterki leksykalne oraz nieliczne b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne,
– wypowied komunikatywna, mimo ¿e schematyczna sk³adnia, stosunkowo nieliczne b³êdy
fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne,
– schematyczna sk³adnia; liczne b³êdy sk³adniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne
oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywnoci wypowiedzi).
V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (4 punkty)
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Temat 2. Zanalizuj przedstawion¹ poni¿ej scenê i objanij, na czym polega jej
dramatyzm oraz kluczowy charakter w powieci Granica Zofii Na³kowskiej.
ROZWINIÊCIE TEMATU (mo¿na przyznaæ maksymalnie 30 punktów)
Punktacja: 0 lub 2
Umiejscowienie sceny w ca³oci powieci.
1. jedna z koñcowych scen powieci,
2
2. rozmowa o czytanych przez El¿bietê relacjach z procesów organizatorów strajku
robotników (anonimowo przesy³ana bibu³a),
2
3. Zenon jako prezydent miasta jest odpowiedzialny za strza³y do manifestuj¹cych
bezrobotnych i ofiary w ludziach,
2
4. rozmowa o wypadkach bie¿¹cych zamienia siê w zasadnicz¹ rozmowê o ¿yciu i postawie
g³ównego bohatera (tu dokonuje siê ocena moralna bohatera),
2
4.1. kariera
2
4.2. ¿ycie prywatne
2
5. moment przed ostateczn¹ ¿yciow¹ katastrof¹ bohatera.
2
Analiza postawy Zenona
6. bohater godzi siê ze z³em tego wiata,
2
7. podejmuje próbê samoobrony,
2
8. bohater jest w potrzasku, sam siê ok³amuje,
2
9. drwi z ¿ony i jej wra¿liwoci, kpi z jej mi³oci bliniego, jest napastliwy
wobec niej – ukrywa w ten sposób wyrzuty sumienia,
2
10.jest cyniczny.
2
Analiza postawy El¿biety
11. cierpi wewnêtrznie, dramat mê¿a jest jej dramatem,
2
12. ma poczucie winy wobec ludzi prostych,
2
13. oskar¿a mê¿a o utratê idea³ów i odejcie od swoich dawnych pogl¹dów
i wartoci etycznych,
2
14. uwiadamia mu wa¿noæ zasad etycznych (musi co przecie¿ istnieæ...).
2
Objanienie dramatyzmu sceny
15. nastrój fragmentu otwieraj¹cego scenê (np. zmierzch, samotnoæ El¿biety, dziwny listopad,
wygl¹d Zenona),
2
16. bohater uwiadamia sobie swoj¹ klêskê,
2
17. bohater jest ofiar¹ w³asnego konformizmu; pozwoli³ sob¹ manipulowaæ,
2
18. w chwili klêski jest samotny (opucili go ci wszyscy, którzy kreowali jego karierê),
2
19. konfrontacja tego, co bohater myla³ o sobie, z tym, co myl¹ o nim inni, okaza³a siê
kompromituj¹ca dla niego,
2
20. scena ukazuje konflikt postaw.
2
Uzasadnienie kluczowego charakteru sceny
21. w scenie znajduje siê jedna z mo¿liwych interpretacji tytu³u Granica. Autorka formu³uje
przestrogê o charakterze moralnym,
2
22. jest to fragment, w którym nastêpuje ocena postawy g³ównego bohatera,
2
23. scena prowadzi do ostatecznego zamkniêcia losów bohatera,
2
24. fragment wskazuje podstawowe problemy powieci (wiernoæ zasadom moralnym,
jednostka a spo³eczeñstwo, oskar¿enie rzeczywistoci spo³ecznej itd.).
2

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

I.

II. KOMPOZYCJA (5 punktów)
− podporz¹dkowana zamys³owi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna
wewnêtrznie, przejrzysta i logiczna; pe³na konsekwencja w uk³adzie graficznym,
− uporz¹dkowana wed³ug przyjêtego kryterium, spójna; graficzne wyodrêbnienie
g³ównych czêci,
− wskazuj¹ca na podjêcie próby porz¹dkowania myli, na ogó³ spójna.
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III. STYL (5 punktów)
− jasny, ¿ywy, swobodny, zgodny z zastosowan¹ form¹ wypowiedzi;
urozmaicona leksyka,
− zgodny z zastosowan¹ form¹ wypowiedzi, na ogó³ jasny, wystarczaj¹ca leksyka,
− na ogó³ komunikatywny, dopuszczalne schematy jêzykowe.
IV. JÊZYK (26 punktów)
– poprawna, urozmaicona sk³adnia i frazeologia, zgodna z norm¹ fleksja i ortografia,
rzadko pojawiaj¹ce siê b³êdy interpunkcyjne,
– poprawna, urozmaicona sk³adnia i frazeologia, zgodna z norm¹ fleksja, sporadycznie
pojawiaj¹ce siê b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne,
– w wiêkszoci poprawna sk³adnia i frazeologia, zgodna z norm¹ fleksja,
nieliczne usterki leksykalne oraz nieliczne b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne,
– wypowied komunikatywna, mimo ¿e schematyczna sk³adnia, stosunkowo nieliczne
b³êdy fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne,
– schematyczna sk³adnia; liczne b³êdy sk³adniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne
oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywnoci wypowiedzi).
V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (2 -4 punkty)
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II
Zadanie sprawdzaj¹ce rozumienie czytanego tekstu Cz³owiek i jego rzeczywistoæ.

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mog¹ przybieraæ ró¿n¹ formê
jêzykow¹, ale ich sens musi byæ synonimiczny wobec modelu. Oceniaj¹c pracê ucznia, nale¿y
stosowaæ punktacjê z modelu.
Uwaga: Za pe³n¹ odpowied przyznaje siê maksymaln¹ liczbê punktów, za niepe³n¹ – wskazan¹
w rubryce punkty cz¹stkowe. Nie nale¿y przyznawaæ po³ówek punktów. Za brak odpowiedzi lub
odpowied b³êdn¹ przyznaje siê 0 punktów.
Nr
adania

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

np.: Czy cz³owieka od zwierz¹t ró¿ni g³ównie to, ¿e opanowa³
1
przyrodê (i w du¿ym stopniu uniezale¿ni³ siê od niej)?
− opanowanie przyrody i zwyciê¿enie zwierz¹t
− wytworzenie narzêdzi (stosowanie przedmiotów w funkcji
3
narzêdzi)
− tworzenie quasi-rzeczywistoci (nowej rzeczywistoci)
− wiat zubo¿a³by (nie by³oby w nim niczego, co dobre i piêkne)
− cz³owiek przesta³by siê wyró¿niaæ w wiecie natury
2
(dostosowa³by siê do zubo¿onego wiata)
− cz³owiek nie mia³by po co ¿yæ
− ona nas kszta³tuje
3
− czyni nas spadkobiercami przesz³oci
− jednoczy nas, czyni mniej samotnymi
− tworz¹c dzie³a, pozostawiamy potomnym swój wiat
2
− one nas tworz¹, kszta³tuj¹ nasz¹ wra¿liwoæ i potrzeby
estetyczne
np.: Do ¿ycia nie wystarcza nam zaspokajanie tylko biologicznych
1
potrzeb.
stworzonej przez cz³owieka
1
− ak. 5. – wznios³oæ
2
− ak. 8. – sprawiedliwoæ
Poredniczenie miêdzy wiatem biologicznym a doskona³oci¹
1
(idea³em), której wyrazem staje siê tworzony przez niego wiat.
− cz³owiek ¿yje na granicy dwóch wiatów (w obu czuje siê obco)
− musi pokonywaæ swoj¹ biologicznoæ (bezw³ad wiata)
3
− odkrywa co, co go przerasta
− jego ¿ycie to walka (cz³owiek z regu³y przegrywa; jego
zwyciêstwa nie s¹ rozstrzygaj¹ce)
Ka¿da odpowied jest dobra – punkty przyznaje siê za trafne
uzasadnienie, np.:
− pesymistyczna – cz³owiek jest skazany na ci¹g³¹ walkê bez
istotnych zwyciêstw
za jedn¹ z
− optymistyczna – tragizm egzystencji prowadzi cz³owieka do
dwu ostatnich
odkrywania wci¹¿ nowych perspektyw, do ci¹g³ego tworzenia
odpowiedzi:
2
− i pesymistyczna, i optymistyczna – cz³owiek z regu³y
przegrywa, ale walcz¹c, odkrywa wci¹¿ nowe perspektywy
− ani taka, ani taka (po prostu prawdziwa) – cz³owiek potrzebuje
walki, przeszkód ¿yciowych po to, by staæ siê lepszym

Punkty
cz¹stkowe

0

1, 2

1

1, 2

1
0
0
1
0

1, 2

za jedn¹ z
dwu
pierwszych
odpowiedzi:
1

2
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sformu³owanie tezy, np.:
− o cz³owieczeñstwie wiadczy zdolnoæ do tworzenia nowej
rzeczywistoci (i jej prze¿ywania)
argumenty uzasadniaj¹ce tezê, np.:
− tylko cz³owiek wytwarza narzêdzia umo¿liwiaj¹ce mu
realizacjê celów
− tylko cz³owiek ¿yje jako dziedzic przesz³oci i tworzy dla
przysz³oci
− tylko cz³owiek wytwarza przedmioty s³u¿¹ce jedynie
zaspokajaniu jego potrzeb duchowych i upiêkszaj¹ce wiat
(¿yje ponad stan)
− tylko cz³owiek ¿yje w wiecie wartoci
− tylko cz³owiek ¿yje na granicy dwóch wiatów
− czêci¹ tylko ludzkiej rzeczywistoci jest poczucie tragizmu
sformu³owanie wniosku, np.:
− cz³owiek pe³ni w wiecie wyj¹tkow¹ rolê (jest w wiecie natury
istot¹ wyj¹tkow¹)
13.
− odnosz¹ce siê do natury (np.: sadziæ i pielêgnowaæ)
− odnosz¹ce siê do wytworów cz³owieka (np.: tworzyæ i
gromadziæ)
14.
− 1. os. l. mn.
− tryb przypuszczaj¹cy
− konstrukcja: co by by³o, gdyby
− pytania retoryczne
− charakterystyczne s³ownictwo (wyobramy sobie)
− wyliczenia (np. czasowników zaprzeczonych)
− powtórzenia anaforyczne
− powtórzenia sk³adniowe (paralelizm)
15.
np. humanista z przyrodnikiem
lub
idealista z materialist¹
razem
Uwaga: w nawiasach odpowiedzi alternatywne.

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl
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