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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA 
ARKUSZA I 

 

Zadanie sprawdzaj!ce rozumienie czytanego tekstu Oczyszczaj!ca moc. 
 

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 

Odpowiedzi 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

Punkty 
cz!stkowe

1. Leczenie. 1 0 

2. 

Np.:  

!" Medycyna istnieje, mimo i% lekarze nie 

pomagaj! ludziom w zwalczaniu chorób. 

!" Ludzie chorzy nie poddani leczeniu maj! 

wi$ksze szanse na wyzdrowienie, ni% chorzy 

leczeni przez lekarzy. 

!" Nie ma ró%nicy czy chory jest leczony przez 

dobrego lekarza, czy te% zupe"nie pozbawiony 

opieki lekarskiej. 

1 0 

3. 

!" zaufa& naturze 

!" obserwowa& natur$ 

!" obserwowa& przebieg choroby 

!" pomaga& naturze 

!" nie szkodzi& naturze 

2 
(1 za ka%dy 

element) 

1 

4. 

Pralekarze � osoby (wró%bici), które zajmowa"y si$ 

leczeniem ludzi pojmowanym jako podobne do magii 

oczyszczenie z grzechu (lub: osoby zajmuj!ce si$ 

leczeniem ludzi, zanim powsta"a medycyna). 

1 0 

5. 
Pitagorejczycy uwa%ali muzyk$ za szczególny dar 

bogów, gdy% oczyszcza"a (wyzwala"a) dusz$. 
1 0 

6. D. 1 0 

7. Mimesis. 1 0 

8. 
Muzyka kszta"towa"a osobowo'& (charakter), wp"ywa"a 

na emocje (nastrój). 
1 0 

9. 

 skala dorycka skala frygijska 

pochodzenie Grecja Azja 

instrumenty lira, kitara piszcza"ki 

brzmienie niskie wysokie 

oddzia"ywanie uspokajaj!ca pobudzaj!ca 

etos dodatni ujemny  

2 
(1 za 

poprawnie 

wype"nion! 

kolumn$) 

1 

10. 

Wyniki bada( wspó"czesnych pediatrów ameryka(skich 

dotycz!ce preferencji d#wi$kowych niemowl!t 

(lub: stwierdzenie, %e harmonijna muzyka nastroi mózg 

cz"owieka w sposób pozytywny). 

1 0 
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11. 

Budowa ucha wewn$trznego przypomina budow$ harfy 

(lub: Ka%dy cz"owiek ma biologiczn! zdolno'& 

do postrzegania i wyodr$bniania regularno'ci 

muzycznych). 

1 0 

12. B. 1 0 

13. 

Zbie%no'&: muzyka rzeczywi'cie ma leczniczy wp"yw 

na cz"owieka. 

Ró%nica: pitagorejczycy stosowali muzyk$ do 

oczyszczania dusz, a neonatolodzy ameryka(scy 

zaobserwowali, i% muzyka leczy i dusz$, i cia"o. 

2 
(1 za ka%dy 

element) 

1 

14. C. 1 0 

15. 

1. np.: tematyka filozoficzna � znaczenie 

i pochodzenie poj$cia katharsis 

2. np.: docieka zwi!zków medycyny i muzyki 

3. np.: przez u%ycie formy my, wykrzyknika 

w zdaniu ko(cz!cym akapit 11. 

4. np.: cytaty z literatury pi$knej (Nie ka# mi #y" 
bez muzyki), pytania retoryczne (Czym 

wyt%umaczy" wyzdrowienia?), metaforyczne 

sformu"owania (Ka#dy z nas nosi u uchu ma%! 
harf$) 

5. np.: zestawienie wyników bada( neonatologów 

ameryka(skich z przekonaniami 

pitagorejczyków 

6. np.: skojarzenie budowy ucha wewn$trznego 

z budow! harfy, a odbioru sygna"ów z gam! 

chromatyczn! 

7. np.: paradoks w 1. akapicie, opis ucha 

wewn$trznego, pytanie: By%#eby ten 

wszech&wiat tak#e w nas wbudowany?, 

fragment po'wi$cony muzyce greckiej 

(akapit 9.)  

3 
(1 za ka%d! 

cech$ 

potwierdzon! 

odwo"aniem 

do tekstu) 

1, 2 

razem 20  

 

 

 

Temat 1: Spo"ecze#stwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje 
Ignacy Krasicki w Palinodii? Obraz Polaków wy"aniaj!cy si$ z podanego 
fragmentu utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych 
Ci satyrach tego poety. 

 

 

I. ROZWINI%CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 
Punktacja: 

Palinodia 

1. Krytykowane wady Polaków,        0�6 
np.: 

� demoralizacja (zdrada, oszustwo, rozpusta, odrzucenie warto'ci cnoty i honoru), 

� beztroskie, puste %ycie, trwonienie maj!tków, 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Strona 3 z 7

� korzystanie z cudzej pracy, 

� brak troski o kraj (upodobanie do warcholstwa), 

� pija(stwo, 

� pogo( za cudzoziemsk! mod!, 

� brak szacunku dla przodków. 

Sposób krytyki: 

2. ironia,           0-1 

3. wskazanie co najmniej jednego argumentu      0-1 

np.: 

�  pozorne odwo"anie zarzutów jako ich potwierdzenie, 

4. inne sposoby,          0-4 

np.: 

� komizm s"owny, 

� stypizowanie bohaterów (krytyka wad, nie konkretnych osób), 

� kontrasty, 

� wyolbrzymienie (przerysowanie, nagromadzenie) opisywanych wad, 

� elementy dialogowe w monologu podmiotu mówi!cego (apostrofy do bohaterów, 

pytania, wykrzyknienia itp.). 

Inne satyry 
5. Przyk"ady zjawisk skrytykowanych w Palinodii,      0-6 

np.: 

� demoralizacja � np. 'wiat zepsuty,        

� puste %ycie, marnotrawstwo � np. (ona modna, Pija)stwo,    

� brak troski o kraj (lub patriotyzm pozorny)� np. 'wiat zepsuty, Do króla,  

� pija(stwo � np. Pija)stwo,         

� pogo( za cudzoziemsk! mod! � np. (ona modna,      

� brak szacunku dla przodków � np. 'wiat zepsuty,      

6. wady Polaków, o których Krasicki nie pisze w Palinodii,    0-2 
np.: 

� nieuctwo, ciasne horyzonty my'lowe � np. Do króla,     

� odchodzenie od religii � np. 'wiat zepsuty,      

� rozpad wi$zi rodzinnych � np. 'wiat zepsuty, (ona modna,    

� zawi'& � np. Do króla,         

7. zauwa%enie w innych satyrach obecno'ci równie% pozytywnych wzorców 

 osobowych:,          0-1 

np.:    

� zwolennik umiaru w piciu alkoholu (Pija)stwo), 

� dobry i m!dry król (Do króla), 

� oszcz$dny i gospodarny pan Micha" (Oszcz$dno&"), 
� pi$tnuj!ca z"o i wzywaj!ca do ratowania ojczyzny osoba, która jest  

podmiotem mówi!cym w 'wiecie zepsutym. 

8. Podsumowanie:          0-4 

� pe"ne podsumowanie (np. dostrze%enie dydaktycznego charakteru obrazu Polaków,  

jaki wy"ania si$ z satyr Krasickiego, oraz zinterpretowanie go  

we w"a'ciwym kontek'cie),        (4) 

�  niepe"ne podsumowanie (np. dostrze%enie dydaktycznego charakteru obrazu Polaków, 

jaki wy"ania si$ z satyr Krasickiego),       (2) 

� próba podsumowania (np. syntetyczne zebranie wad Polaków, jakie Krasicki krytykuje 

w satyrach).          (1) 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 
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 zastosowana 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 15 punktów) 
� j$zyk w ca"ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk"adnia, 

 poprawne: s"ownictwo, frazeologia, fleksja, interpunkcja i ortografia,   12 

� j$zyk w ca"ej pracy komunikatywny, poprawne: sk"adnia, s"ownictwo, frazeologia 

 i fleksja, w wi$kszo'ci poprawne ortografia (naruszenie normy w zakresie b"$dów  

 drugorz$dnych) i interpunkcja,        9 

� j$zyk w ca"ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi$kszo'ci  poprawne: 

 sk"adnia, s"ownictwo, frazeologia, ortografia (sporadyczne b"$dy ró%nego stopnia) 

i interpunkcja,          6 

� j$zyk w pracy komunikatywny mimo b"$dów sk"adniowych, leksykalnych 

 (s"ownictwo i frazeologia), fleksyjnych, ortograficznych (ró%nego stopnia) 

 i interpunkcyjnych,         3 

� j$zyk w pracy komunikatywny mimo b"$dów fleksyjnych, licznych b"$dów 

 sk"adniowych, leksykalnych, ortograficznych (ró%nego stopnia) i interpunkcyjnych. 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  

 
W wypracowaniu krótszym ni& oko"o 250 s"ów ocenia si$ tylko rozwini$cie tematu; 
kompozycja, styl, j$zyk i zapis nie s! oceniane. 
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Temat 2: Czym dla bohaterów Lalki Boles"awa Prusa s! mi"o'( i ma"&e#stwo? Zanalizuj 
podane fragmenty utworu, odwo"uj!c si$ do swojej wiedzy o wskazanych             
w nich postaciach. 

 
I. ROZWINI%CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów ) 

Punktacja: 
Fragment I 
1. Przedstawienie postaci panny Izabeli,       0-1 

np.: 

� typowa m"oda arystokratka, 

� oderwanie od rzeczywisto'ci (efekt cieplarnianego wychowania), 

� ch"odny temperament (niezdolno'& do zakochania si$), 

2. charakterystyka jej wyobra%e( o ma"%e(stwie,      0-2 

np.: 

� ma"%e(stwo jako konwenans, 

� wskazanie co najmniej jednego argumentu 

np.: 

#" podtrzymanie chwa"y rodu jako cel ma"%e(stwa,  

#" po"!czenie trafnie dobranych nazwisk i maj!tków jako istota ma"%e(stwa, 

#" godne uczestniczenie w %yciu towarzyskim jako g"ówny obowi!zek ma"%onków, 

#" oddzielenie mi"o'ci od ma"%e(stwa (nie jest konieczna do jego zawarcia), 

3. dostrze%enie przejawów marzenia o idealnej mi"o'ci,     0-1 

np.: 

� adoracja pos!gu Apollina, 

� powierzchowna fascynacja kolejnymi m$%czyznami, o których g"o'no  

w 'wiecie salonów, 

4. dostrze%enie ironii narratora i jej interpretacja.      0-1 

 

Fragment II 

5. Przedstawienie postaci Wokulskiego,       0-1 

np.: 

� pó" romantyk, pó" pozytywista, 

� dojrza"y m$%czyzna o burzliwym %yciorysie, 

� bohater poszukuj!cy, 

6. charakterystyka sposobu prze%ywania mi"o'ci przez Wokulskiego,    0-2 

np.: 

� mi"o'& jako zjawisko niemal mistyczne, 

� wskazanie co najmniej jednego argumentu  

np.: 

#" mi"o'& od pierwszego wejrzenia, 

#" mi"o'& jako efekt przeznaczenia, 

#" mi"o'& jako sens %ycia, 

#" idealizacja (niemal ubóstwienie) ukochanej kobiety, 

#" romantyczne #ród"a takiego pojmowania mi"o'ci, 

7. dostrze%enie zdolno'ci bohatera do racjonalnej oceny swego zauroczenia  

pann! Izabel!,          0-1 

8. przedstawienie postaci Szumana,        0-1 

np.: 

� lekarz, naukowiec, 

� cz"owiek zgorzknia"y, broni!cy si$ przed cierpieniem ironi! i pozornym cynizmem, 
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9. charakterystyka obrazu mi"o'ci w oczach Szumana,     0-2 

np.: 

� mi"o'& jako zjawisko biologiczne, 

� wskazanie co najmniej jednego argumentu  

np.: 

#" mi"o'& jako efekt procesów zachodz!cych w mózgu, 

#" mi"o'& i ma"%e(stwo jako kulturowe maski instynktu zachowania gatunku, 

#" intensywno'& uczucia Wokulskiego jako konsekwencja jego wieku, 

10. dostrze%enie znaczenia nieszcz$'liwej mi"o'ci w %yciu Szumana,   0-1 

11. interpretacja sposobu zachowania si$ bohaterów podczas rozmowy.   0-1 

 

Fragment III 

12. Przedstawienie postaci Starskiego,       0-1 

np.: 

� przedstawiciel arystokratycznej �z"otej m"odzie%y�, 

� zdemoralizowany cynik, 

� "owca posagów, 

13. charakterystyka obrazu ma"%e(stwa i mi"o'ci w oczach Starskiego,   0-1 

np.: 

� ma"%e(stwo jako interes, 

� pieni!dze jako czynnik najwa%niejszy w %yciu, 

� mi"o'& jako rozrywka ludzi bogatych, 

� oddzielenie mi"o'ci i szcz$'cia (mi"o'& nie gwarantuje go), 

14. interpretacja u'miechu �na pó" drwi!co, na pó" smutnie�,    0-1 

15. przedstawienie postaci prezesowej,       0-1 

np.: 

� szlachetna arystokratka, 

� reprezentantka pokolenia romantycznego, 

� nieszcz$'liwa mi"o'& do cz"owieka z ni%szej sfery, 

16. dostrze%enie, %e dla prezesowej mi"o'& jest naj'wi$tszym uczuciem,   0-1 

17. dostrze%enie sprzeniewierzenia si$ przez bohaterk$ mi"o'ci,    0-1 
18. interpretacja sposobu zachowania si$ prezesowej podczas rozmowy.   0-1 

 

19. Podsumowanie:          0-4 

� pe"ny wniosek (np. dostrze%enie i interpretacja we w"a'ciwym kontek'cie tego,  

%e Lalka ukazuje ró%ne aspekty zjawiska mi"o'ci � psychologiczne, kulturowe,  

spo"eczne, fizjologiczne itp.),        (4) 

� niepe"ny wniosek (np. dostrze%enie tego, %e Lalka ukazuje ró%ne aspekty  

zjawiska mi"o'ci � psychologiczne, kulturowe, spo"eczne, fizjologiczne itp.),  (2) 

� próba podsumowania (np. zebranie opinii bohaterów).     (1) 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) 
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 zastosowana 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 15 punktów) 
� j$zyk w ca"ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk"adnia, 

 poprawne: s"ownictwo, frazeologia, fleksja, interpunkcja i ortografia,   12 

� j$zyk w ca"ej pracy komunikatywny, poprawne: sk"adnia, s"ownictwo, frazeologia 

 i fleksja, w wi$kszo'ci poprawne ortografia (naruszenie normy w zakresie b"$dów  

 drugorz$dnych) i interpunkcja,        9 

� j$zyk w ca"ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi$kszo'ci  poprawne: 

 sk"adnia, s"ownictwo, frazeologia, ortografia (sporadyczne b"$dy ró%nego stopnia) 

i interpunkcja,          6 

� j$zyk w pracy komunikatywny mimo b"$dów sk"adniowych, leksykalnych 

 (s"ownictwo i frazeologia), fleksyjnych, ortograficznych (ró%nego stopnia) 

 i interpunkcyjnych,         3 

� j$zyk w pracy komunikatywny mimo b"$dów fleksyjnych, licznych b"$dów 

 sk"adniowych, leksykalnych, ortograficznych (ró%nego stopnia) i interpunkcyjnych. 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  

 
W wypracowaniu krótszym ni& oko"o 250 s"ów ocenia si$ tylko rozwini$cie tematu; 
kompozycja, styl, j$zyk i zapis nie s! oceniane. 
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