
KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI
Próbna Matura z OPERONEM i „Ga ze tą Wy bor czą”

Język polski
Poziom podstawowy

Listopad 2011

Część I – ro zu mie nie pi sa ne go tek stu Słownik zabijania
W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego
typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny 
z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.
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Numer
zadania

Poprawna od po wie dź i zasady przyznawania punktów
Liczba

punktów

1. 1 pkt – okre śle nie funk cji py ta nia znaj du ją ce go się w aka pi cie 1.
Przy kła do wa od po wiedź: 
To przy kła dy po twier dza ją ce myśl Manuela da Nó bre gi, że od cza sów naj daw niej -
szych lu dzie wciąż się za bi ja ją. 

0–1

2. 1 pkt – wy pi sa nie z aka pi tów 1. i 2. zdań toż sa mych pod wzglę dem tre ści
Aka pit 1.: „Od po cząt ku świa ta lu dzie wciąż się tyl ko mor du ją i za bi ja ją”.
Aka pit 2.: „Ma so we mor der stwa od za wsze to wa rzy szą dzie jom ludz ko ści”. 

0–1

3. 2 pkt – po praw ne sfor mu ło wa nie te zy
Przy kła do we od po wie dzi:
– Żą dza ma so we go mor du jest wy ni kiem wy cho wa nia i agre syw nej kul tu ry.
– Żą dza ma so we go mor du jest na by ta.
Uwaga! Od po wiedź mu si mieć po stać te zy.
Nie na le ży uznać za cy to wa ne go zda nia: „Są więc wy ni kiem wy cho wa nia i agre -
syw nej kul tu ry”.

0–2

4. 1 pkt – wska za nie dwóch czyn ni ków, któ re po zwo lą roz wią zać pro blem lu do bój stwa
Przy kła do we od po wie dzi:
– od po wied nie pra wo/ak ty praw ne
– zba da nie wzor ców kul tu ro wych, ob se sji i mi tów, któ re wy nisz cza ją ca łe gru py lu dzi

0–1

5. 1 pkt – wy pi sa nie czte rech wska za nych w aka pi cie 6. przy czyn ak tów lu do bój czych
– nie na wiść re li gij na i ra so wa
– ide ali za cja prze szło ści
– kult zie mi
– po czu cie wyż szo ści wła snej kul tu ry nad in ny mi

0–1

6.   1 pkt – wska za nie, na czym po le ga przed sta wio na w aka pi cie 7. ułom ność kon -
wen cji ONZ z 1948 r. 
Po da na przez kon wen cję de fi ni cja lu do bój stwa jest nie peł na (nie wła ści wa).
Uwaga! Na le ży rów nież uznać po da nie przy kła du: Kon wen cja uzna je za lu do bój -
stwo tyl ko te zbrod nie, któ rych ce lem jest eks ter mi na cja ja kiejś gru py lu dzi, nie
bie rze pod uwa gę in nych przy czyn ma so wych mor derstw. 

0–1 

7. 1 pkt – wy pi sa nie związ ku fra ze olo gicz ne go
1 pkt – wy ja śnie nie zna cze nie te go związ ku 
„Dzie lić włos na czwo ro” – prze sad nie ana li zo wać, roz wa żać ja kiś pro blem

0–2

8. 1 pkt – wy ja śnie nie słów au to ra tek stu
Przy kła do we od po wie dzi:
– Po mni ki nie są w sta nie za po biec zbrod niom lu do bój stwa, ich obec ność nie wpły -
nę ła na za cho wa nie lu dzi.
– Po mni ki nie wy star czą, by lu dzie się zmie ni li, po trzeb ne są rów nież in ne dzia ła nia.

0–1
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Numer
zadania

Poprawna od po wie dź i zasady przyznawania punktów
Liczba

punktów

9. 2 pkt – określenie dwóch funk cji cu dzy sło wów uży tych w aka pi cie 11. 
1 pkt – okre śle nie jed nej funk cji cu dzy sło wu uży te go w aka pi cie 11. 
– wy róż nie nie ty tu łów ksią żek
– pod kre śle nie me ta fo rycz ne go (iro nicz ne go) zna cze nia wy ra że nia

0–2

10. 2 pkt – po da nie czte rech po praw nych od po wie dzi
1 pkt – po da nie trzech lub dwóch po praw nych od po wie dzi
Od po wiedź:
I, I, O, O

0–2

11. 1 pkt – po praw ne wska za nie nu me ru aka pi tu
aka pit 3.

0–1

12. 1 pkt – okre śle nie ce lu przy wo ła nia w tek ście wie lu fak tów hi sto rycz nych
Przy kła do we od po wie dzi:
– Fak ty są po twier dze niem ar gu men ta cji.
– Uła twia ją zro zu mie nie oma wia nych pro ble mów. 
– Wska zu ją na wa gę oma wia ne go za gad nie nia.

0–1

13. 1 pkt – okre śle nie for my gra ma tycz nej cza sow ni ka roz po czy na ją ce go aka pit 13. 
„wy da je się” – nie oso bo wa for ma cza sow ni ka
1 pkt – wy ja śnie nie, ja ką funk cję peł ni ten cza sow nik 
Au tor tek stu, uży wa jąc tej for my, su ge ru je, że to nie tyl ko je go zda nie, ale opi nia
więk szej gru py lu dzi.

0–2

14. 1 pkt – okre śle nie funk cji ostat nie go aka pi tu
Przy kła do we od po wie dzi:
– Ostat ni aka pit to pu en ta.
– Ostat ni aka pit sta no wi pod su mo wa nie.

0–1

15. 1 pkt – wy mie nie nie czte rech po da nych w tek ście przy kła dów zbrod ni lu do bój -
stwa
Przy kła do we od po wie dzi:
– zbrod nie na zi stów, zwo len ni ków le ni ni zmu i ma oizmu
– wy pę dze nie z Su da nu ciem no skó rych miesz kań ców Dar fu ru, wy mor do wa nie
500 tys. osób
– II woj na świa to wa – Ka tyń, Ho lo caust
– zbrod nie Pol Po ta w Kam bo dży
– rzeź Tut si w Ru an dzie
– ma sa kra w Ke nii

0–1 
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Część II – pi sa nie wła sne go tek stu w związ ku z tek stem li te rac kim za miesz czo nym w ar ku szu

Te mat 1. Po sta ci z in nych świa tów. Do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji po da nych frag men tów Mak be ta Williama 
Szekspira oraz Nie -Bo skiej ko me dii Zygmunta Kra siń skie go i przed staw, ja ką funk cję peł nią w tych utworach
po sta ci fan ta stycz ne. Zwróć uwa gę na ich wpływ na dal sze lo sy bo ha te rów.

I. Rozwinięcie tematu (mak sy mal nie 25 pkt)
1. Rozpoznanie wstępne – Makbet (0–2 pkt)
Na przykład:
a) umiejscowienie fragmentu w utworze (przed zabójstwem Duncana),
b) Makbet – przedstawienie bohatera sceny: wierny rycerz króla Duncana, wracający z wyprawy wojennej,
c) Banquo – przedstawienie postaci: przyjaciel i towarzysz Makbeta,
d) określenie miejsca wydarzeń – wrzosowisko.

2. Analiza fragmentu – Makbet (0–5 pkt)
Na przykład:
a) przedstawienie wyglądu czarownic (np. „zwiędłe, w dziwacznych szatach”, „każda przykłada sękaty palec do
zapadłych ust”),
b) działania wiedźm (np. „rzucałam zarazę”, „rozpętałam cyklony”),
c) wiedźmy – istoty złe, złośliwe, bawią się ludźmi, ich celem jest przynoszenie ludziom szkody („urok niech narobi
szkód”),
d) wiedźmy wiedzą, na kogo czekają („Słychać bębnów granie! To Makbet!”),
e) przepowiednia dana Makbetowi,
f) przepowiednia dana Banquowi,
g) zachowanie Makbeta – nieufność („Czemuś się wzdrygnął?”, „I czemu na pustce wrzosowisk zatrzymujecie nas
takim proroctwem?”),
h) zachowanie Banqua – sceptycyzm i niedowierzanie („Czy z was tylko łudzące zjawy, czy też rzeczywiście w tym
kształcie istniejecie?”).

3. Funkcja wiedźm w Makbecie (0–2 pkt)
Na przykład:
a) ujawniają ciemną stronę ludzkiej natury,
b) rozbudzają ambicje,
c) wyrażają podświadome pragnienia,
d) przepowiadają przyszłość.

4. Wpływ wiedźm na dalsze losy bohaterów – Makbet (0–2 pkt)
Na przykład:
a) zabójstwo króla Duncana, uruchomienie łańcucha zbrodni,
b) objęcie tronu przez Makbeta, zabójstwo Banqua,
c) metamorfoza Makbeta,
d) druga przepowiednia,
e) konsekwencje drugiej przepowiedni.

5. Rozpoznanie wstępne – Nie-Boska komedia (0–2 pkt)
Na przykład:
a) umiejscowienie sceny w utworze (po ślubie Henryka i Marii),
b) Mąż – przedstawienie postaci: arystokrata, romantyczny poeta,
c) Żona – przedstawienie postaci: Maria, żona Hrabiego Henryka,
d) określenie miejsca wydarzeń (dom, góry).

6. Analiza fragmentu – Nie-Boska komedia (0–5 pkt)
Na przykład:
a) Dziewica widziana oczami Żony („widmo blade jak umarły”, „oczy zgasłe”, „głos jak skrzypienie woza, na którym
trup leży”),
b) Dziewica widziana oczami Męża („czoło jasne”, „włos kwieciem przetkany”),
c) cel przybycia Dziewicy (interpretacja słów Dziewicy „odrzuć ziemskie łańcuchy”),
d) zachowanie Męża („rzucam dom i idę za tobą”),
e) metamorfoza Dziewicy („kwiaty odrywają się od skroni twoich”),
f) interpretacja słów Męża: „ażem stał się igrzyskiem szatanów” (świadomość porażki),
g) nazwanie emocji towarzyszących Mężowi – zachwyt, fascynacja, potem niepokój, strach.
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7. Funkcja postaci Dziewicy w utworze (0–2 pkt)
Na przykład:
a) symbol romantycznej poezji,
b) obnażenie fałszu poezji, podkreślenie jej iluzoryczności,
c) podkreślenie wpływu poezji na człowieka (poetę) – najpierw fascynuje i uwodzi, potem bezlitośnie zdradza.

8. Wpływ postaci Dziewicy na dalsze losy bohaterów – Nie-Boska komedia (0–2 pkt)
Na przykład:
a) porzucenie rodziny przez Henryka,
b) śmierć Marii, odmienność Orcia,
c) przedstawienie zmiany stosunku Męża do Marii.

9. Wnio ski (0–3 pkt)
Peł ny wnio sek (3 pkt)
Postaci z innych światów mają wpływ na dalsze losy bohaterów. Ujawniają ciemną stronę ich natury, wyzwalają
żądze oraz obnażają słabości. Symboliczne znaczenie tego typu bohaterów. Odwołanie do kontekstu
historycznoliterackiego (np. fascynacja Szekspirem w twórczości romantyków). 
Czę ścio wy wnio sek (2 pkt)
Postaci z innych światów mają wpływ na dalsze losy bohaterów. Ujawniają ciemną stronę ich natury, wyzwalają
żądze oraz obnażają słabości.
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)
Postaci z innych światów mają wpływ na dalsze losy bohaterów.

II. Kompozycja (0–5 pkt)
Kom po zy cję wy pra co wa nia należy oce nić wte dy, gdy zo sta ły przy zna ne punk ty za roz wi nię cie te ma tu.

– pod po rząd ko wa na za my sło wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wnętrz nie, przej rzy sta i lo gicz na; peł na
kon se kwen cja w ukła dzie gra ficz nym (5 pkt)

– upo rząd ko wa na wo bec przy ję te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od ręb nie nie głów nych czę ści (3 pkt)
– wska zu ją ca na pod ję cie pró by po rząd ko wa nia my śli, na ogół spój na (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

III. Styl (0–5 pkt)
– ja sny, ży wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi; uroz ma ico na lek sy ka (5 pkt)
– zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi, na ogół ja sny; wy star cza ją ca lek sy ka (3 pkt)
– na ogół ko mu ni ka tyw ny, do pusz czal ne sche ma ty ję zy ko we (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

IV. Język (0–12 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na skład nia, po praw ne słow nic two, fra ze olo gia, flek -

sja (12 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne słow nic two, skład nia, fra ze olo gia i flek sja (9 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w więk szo ści po praw ne słow nic two, skład nia, fra ze olo gia

(6 pkt)
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów skła dnio wych, lek sy kal nych (słow nic two i fra ze olo gia), flek syj nych 

(3 pkt)
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów flek syj nych, licz nych błę dów skła dnio wych oraz lek sy kal nych (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

V. Zapis (0–3 pkt)
– bez błęd na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne błę dy) (3 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy II stop nia), na ogół po praw na in ter punk cja (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy róż ne go stop nia), in ter punk cja nie za kłó ca ją ca ko mu ni ka cji (mi mo róż nych

błę dów) (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)
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Te mat 2. Marzenia i rzeczywistość. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana
Żeromskiego i przedstaw, jaki wpływ na postawę młodego Baryki miała opowieść ojca. Zwróć uwagę na jej
symboliczne znaczenie. Wykorzystaj znajomość całego utworu.

I. Rozwinięcie tematu (mak sy mal nie 25 pkt)
1. Roz po zna nie wstęp ne (0–4 pkt)
Na przykład:
a) określenie zasady zestawienia tekstów (obraz Polski),
b) umiejscowienie fragmentów w powieści (część I powieści, fragment 1 – w czasie podróży Seweryna i Cezarego
do Polski, fragment 2 – przyjazd do Polski),
c) różne formy wypowiedzi (opowieść ojca, opis narratora),
d) określenie tematu fragmentu 1 – opowieść Seweryna o szklanych domach,
e) określenie tematu fragmentu 2 – obraz przygranicznego miasteczka,
f) Seweryn Baryka – przedstawienie postaci (Polak mieszkający w Rosji, chce powrócić do kraju),
g) Cezary Baryka – przedstawienie postaci (wychowany w Rosji, młody).

2. Analiza fragmentu 1 (0–7 pkt)
Na przykład:
a) wizja szklanych domów – opis wyglądu szklanych domów,
b) piękno, różnorodność domów ze szkła, 
c) funkcjonalność, niewysoka cena domów ze szkła,
d) twórcy szklanych domów (np. „artyści”, „ludzie mądrzy”, „pożyteczni”, „twórcy świadomi i natchnieni”), kuzyn
– Baryka,
e) możliwość wpływania na wygląd domów („zależnie […] od upodobania mieszkańców”),
f) korzyści płynące z mieszkania w tego rodzaju domach (np. możliwość uniknięcia chorób),
g) Cezary – brak poczucia więzi z Polską,
h) Seweryn – tęsknota za krajem, marzenia o Polsce,
i) Cezary – niezrozumienie pragnień ojca,
j) wiara Seweryna w istnienie szklanych domów,
k) dystans Cezarego wobec opowieści ojca („Marzenia! Marzenia!”),
l) kontrast między obrazem wcześniejszej Polski („próchniejący, gnijący, zjedzony przez grzyby”, „wśród ścian, 
w które wrosły wszelakie choroby”) a Polską szklanych domów.

3. Symboliczne znaczenie opowieści o szklanych domach (0–2 pkt)
Na przykład:
a) marzenie o Polsce idealnej,
b) utopijna wizja Polski,
c) ucieleśnienie pragnień Polaków żyjących pod zaborami,
d) wyraz wiary w nieograniczone możliwości nauki (rewolucja naukowo-techniczna).

4. Analiza fragmentu 2 (0–6 pkt)
Na przykład:
a) reakcje podróżnych przekraczających granicę („wieść radosna”),
b) zachowanie Cezarego w czasie przekraczania granicy („szedł na oślep”),
c) samotność bohatera („nikogo nie witał”),
d) obraz przygranicznego miasteczka („ohydne budynki”, „z najtańszego materiału”),
e) opis mieszkańców miasteczka („chłopcy-nędzarze”),
f) określenie czasu wydarzeń – przedwiośnie, odniesienie do dosłownego znaczenie tytułu powieści,
g) reakcja Cezarego („patrzał posępnymi oczyma”),
h) interpretacja zdania: „Gdzie są twoje szklane domy?”,
i) kontrast między obrazem przygranicznego miasteczka a wizją szklanych domów.

5. Wykorzystanie znajomości całego tekstu (0–3 pkt)
Na przykład:
a) określenie okoliczności podróży do Polski,
b) wyjaśnienie motywów działania Seweryna (przyczyny opowiadania o szklanych domach),
c) przedstawienie dalszych losów bohatera – przyjazd do Warszawy, kontakt z Gajowcem, dojrzewanie bohatera,
d) opowieść o szklanych domach jako jeden z trzech programów uzdrowienia Rzeczypospolitej,
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e) program najmniej realny,
f) zmiana stosunku Cezarego do Polski (podanie przykładu potwierdzającego przemianę Cezarego),
g) podanie innych przykładów potwierdzających trudną sytuację społeczno-ekonomiczną Polski.

6. Wnio ski (0–3 pkt)
Pe łny wnio sek (3 pkt)
Fragmenty ukazują konfrontację marzeń z rzeczywistością. Żeromski przedstawia wpływ marzeń ojca na postawę
Cezarego. Mit o szklanych domach jest odzwierciedleniem marzeń Polaków dotyczących przyszłości Polski.
Dostrzeżenie kontrastu w  ukazanych obrazach Polski. Interpretacja tytułu. Interpretacja fragmentów we
właściwych kontekstach.
Czę ścio wy wnio sek (2 pkt)
Fragmenty ukazują konfrontację marzeń z rzeczywistością. Żeromski przedstawia wpływ marzeń ojca na postawę
Cezarego. Dostrzeżenie kontrastu w ukazanych obrazach Polski.
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)
Fragmenty ukazują konfrontację marzeń z rzeczywistością. 

II. Kompozycja (0–5 pkt)
Kom po zy cję wy pra co wa nia należy oce nić wte dy, gdy zo sta ły przy zna ne punk ty za roz wi nię cie te ma tu.

– pod po rząd ko wa na za my sło wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wnętrz nie, przej rzy sta i lo gicz na; peł na
kon se kwen cja w ukła dzie gra ficz nym (5 pkt)

– upo rząd ko wa na wo bec przy ję te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od ręb nie nie głów nych czę ści (3 pkt)
– wska zu ją ca na pod ję cie pró by po rząd ko wa nia my śli, na ogół spój na (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

III. Styl (0–5 pkt)
– ja sny, ży wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi; uroz ma ico na lek sy ka (5 pkt)
– zgod ny z za sto so wa ną for mą wy po wie dzi, na ogół ja sny; wy star cza ją ca lek sy ka (3 pkt)
– na ogół ko mu ni ka tyw ny, do pusz czal ne sche ma ty ję zy ko we (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

IV. Język (0–12 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na skład nia, po praw ne słow nic two, fra ze olo gia, flek -

sja (12 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne słow nic two, skład nia, fra ze olo gia i flek sja (9 pkt)
– ję zyk w ca łej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w więk szo ści po praw ne słow nic two, skład nia, fra ze olo gia

(6 pkt)
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów skła dnio wych, lek sy kal nych (słow nic two i fra ze olo gia), flek syj nych 

(3 pkt)
– ję zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo błę dów flek syj nych, licz nych błę dów skła dnio wych oraz lek sy kal nych (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

V. Zapis (0–3 pkt)
– bez błęd na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne błę dy) (3 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy II stop nia), na ogół po praw na in ter punk cja (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy róż ne go stop nia), in ter punk cja nie za kłó ca ją ca ko mu ni ka cji (mi mo róż nych

błę dów) (1 pkt)

Uwa ga! Je śli po wyż sze kry te ria nie zo sta ły speł nio ne, nie przy zna je się punk tów.

VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)
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