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Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Hedonizm kontra hedonizm. 

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. 

Punkty Nr 
zad. 

Propozycja odpowiedzi 
maks.  cz stk. 

1. 

np.: 

hedonizm – nurt filozoficzny (i postawa yciowa) uznaj cy 

przyjemno  za najwa niejsz  warto  w yciu, wyra aj cy akceptacj  

ycia 

anhedonia – stan ducha cechuj cy si  niemo no ci  prze ywania 

przyjemno ci; objaw chorobowy np. schizofrenii czy depresji 

(nie uznajemy odpowiedzi: objaw schizofrenii czy depresji) 

konsumpcjonizm – postawa yciowa polegaj ca na przedk adaniu dóbr 

materialnych nad inne dobra; d enie do zaspakajania ci gle nowych 

i wykreowanych przez wspó czesne media potrzeb 

Uwaga: uznajemy odpowiedzi niezawieraj ce pierwszego cz onu 

definicji, tj. nurt filozoficzny, stan ducha,  postawa yciowa 

3 1, 2  

2. 

przyczyny pot piania hedonizmu – np. egoizm, odwrócenie si  

od warto ci etycznych; odwrócenie si  od Boga, grzech; zast pienie 

warto ci duchowych d eniem do posiadania dóbr materialnych  

przyczyny braku rado ci z ycia – np. niemo no  prze ywania 

przyjemno ci (anhedonia), frustracja wi ca si  z niemo no ci  

pogodzenia postawy korzystania z ycia ze wiadomo ci  jej 

szkodliwo ci, natarczywo  wspó czesnej kultury konsumpcyjnej, 

choroba 

2 

1 
(za poprawne 

wskazanie 

dwóch 

przyczyn 

jednego 

zjawiska lub 

po jednej 

przyczynie 

ka dego 

zjawiska) 

3. 
obraca  s owa wte i wewte, spece od reklamy i marketingu 

uwaga: uznajemy tak e obraca  s owa, wte i wewte, 
1 0 

4. 

np.: autor krytykuje j  za powierzchowno , sztuczno , 

wykorzystywanie hedonizmu do w asnych celów; nadu ywanie 

terminu hedonizm, nadmierne uleganie wp ywowi mediów, 

konsumpcjonizm, schizofreniczno , nieumiej tno  cieszenia si  

yciem.  

Uwaga: nie uznajemy odpowiedzi sformu owanych na podstawie 

akapitu 2., np. autor krytykuje j  za hedonizm, egoizm, odwrócenie si  

od Boga 

2 1 

5. A 1 0 

6. 

- pytanie retoryczne 

- epitet 

1 
(za 1 

rodek 

styl.) 

0 
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7. 

Istot  odpowiedzi jest dostrze enie problemu wyboru. 

np. 

Epikureizm, w odró nieniu od hedonizmu Arystypa, ró nicuj c 

przyjemno ci na ni sze i wy sze, zmusza cz owieka do wyboru, czyni 

cz owieka odpowiedzialnym za wybór przyjemno ci, powoduje, 

e cz owiekowi al, e czego  nie prze y . 

Uwaga: nie uznajemy odpowiedzi „Epikureizm, w odró nieniu 

od hedonizmu Arystypa, ró nicuje przyjemno ci na ni sze i wy sze.” 

2 0 

8. 
np.: jest posumowaniem, wnioskiem, konkluzj  (dopuszczamy: jest 

dope nieniem, uzupe nieniem) 
1 0 

9. 

liczba pojedyncza – np. autor odwo a  si  do w asnych do wiadcze  

(uwiarygodni  wypowied , wyrazi  swoje uczucia, zawar  subiektywne 

spostrze enia) 

liczba mnoga – np. autor uto sami  si  z odbiorc , (pokaza  

powszechne zjawisko; ukaza  do wiadczenia ró nych pokole ; 

uogólni  przypadek) 

2 1 

10. 

np.:  

realny wiat: zje d anie na sankach z miejskiej górki, mecz pi karski 

lokalnej dru yny, kole anka ze szkolnej awy, wyst py estradowego 

cha turzysty 

rzeczywisto  medialna: zimowe sporty na alpejskich stokach, mecz 

pi karski Brazylia – W ochy, s awna ameryka ska aktorka, film 

z udzia em The Beatles 

Uwaga: dopuszczamy cytowanie. 

1 0 

11. 

np. 

Pod wp ywem wykreowanego przez media wyidealizowanego wiata 

ludzie nie potrafi  cieszy  si  wiatem rzeczywistym (dostrzegaj , 

e jest on szary). 

1 0 

12. 

Epikur  

uzasadnienie, np. : 

Wspó czesny cz owiek tak jak Epikur klasyfikuje i wybiera 

przyjemno ci. 

1 0 

13. 

np. 

Tytu  odnosi si  do ró nic mi dzy: 

- systemem filozoficznym Arystypa z Cyreny i Epikura 

- hedonizmem staro ytnym a wspó czesnym konsumpcjonizmem 

dopuszczamy: Tytu  odnosi si  do ró nych znacze  poj cia hedonizm. 

2 0 

Razem 20 
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Temat 1. Cierpi ce matki. Porównaj ich wizerunki przedstawione w redniowiecznym 
wierszu Pos uchajcie, bracia mi a... i fragmencie III cz ci Dziadów Adama Mickiewicza. 

I.  ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 

Punktacja 

1. Okre lenie kontekstu utworów, np.:       0-3 
a. kontekst biblijny, 

b. motyw Stabat Mater Dolorosa, 

c. kontekst historyczny III cz. Dziadów, 

d. topos Matki Polki. 

2. Ukszta towanie wypowiedzi, np.:       0-2 

Pos uchajcie, bracia mi a... 

a. monolog podmiotu lirycznego, 

b. po czenia liryki bezpo redniej z liryk  zwrotu do adresata), 

Dziady 

c. rodzaj literacki: dramat, 

d. dialog Pani Rollison z Senatorem.  

3. Portret matki w Pos uchajcie, bracia mi a..., np.:     0-9 

a. Matka Boska op akuj ca cierpienie i mier  syna,  

b. poszukiwanie zrozumienia u odbiorcy (czytelnika), 

c. wspó uczestniczenie w m ce i cierpieniu syna, 

d. ch  ul enia cierpi cemu synowi, 

e. wiadomo  daremno ci wszystkich wysi ków, 

f. zwroty do Chrystusa (apostrofy, zdrobnienia) podkre laj ce matczyne uczucia  

g. Matka Boska jako zwyczajna kobieta, 

h. zarzuty pod adresem archanio a Gabriela,  

i. zwrot do wszystkich matek, by modli y si  o zaoszcz dzenie im widoku 

cierpi cych dzieci, 

j. niemo no  znalezienia jakiegokolwiek pocieszenia po mierci jedynego, 

ukochanego syna, 

k. odmienno  sposobu ukazania Matki Boskiej w porównaniu z innymi utworami 

redniowiecznymi, np. Bogurodzic . 

4. Portret matki we fragmencie Dziadów, np.:      0-8 

a. uboga, niewidoma wdowa (syn stanowi jej jedyn  podpor ), 

b. matka  interweniuj ca w sprawie dr czonego syna, 

c. znoszenie lekcewa enia okazywanego przez Senatora (wy miewaj cego jej 

cierpienie, ukrywaj cego wiedz  o stanie m odego Rollisona), 

d. przyk ady matczynej mi o ci (metafora owcy, ucha), 

e. znoszenie upokorze  z mi o ci do syna (padni cie na kolana przed Senatorem, 

brutalne potraktowanie przez stra , ca onocne wyczekiwanie pod murami ratusza), 

f. wychwalanie syna przed Senatorem (dobrze si  ucz cego, pomagaj cego w nauce 

innym, utrzymuj cego matk ), 

g. próba obudzenia w Senatorze ludzkich uczu  (zainteresowania spraw  m odego 

Rollisona, pozyskania jego wstawiennictwa), 

h. m ka i cierpienia dziecka najwi kszym bólem dla matki (oskar enie sprawców 

o brak serca). 
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5. Podsumowanie          0-3 

pe ne, np. dostrze enie podobie stw i ró nic sposobu  wyra ania matczynych uczu , 

odczuwania cierpienia w obu tekstach.       3 
niepe ne, np. dostrze enie podobie stw lub ró nic sposobu  wyra ania matczynych uczu , 

odczuwania cierpienia w obu tekstach.       (2) 
próba podsumowania, np. lakoniczne stwierdzenie, e portrety matek w obu tekstach s  

podobne.           (1) 

 
 

 

Temat 2. Co w Ludziach bezdomnych Stefana eromskiego symbolizuj  Wenus z Milo 
i Rybak Puvisa de Chavannes’a? Odpowiedz, analizuj c poni sze fragmenty 
oraz wykazuj c zwi zek obu symboli z kreacj  bohaterów i innymi symbolami 
przedstawionymi w utworze. 

 
I. ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 

Punktacja 

1. Wst pne rozpoznanie fragmentów, np.:      0-2 

a. pochodz  z rozdzia u otwieraj cego powie  (wi  si  z pierwszym, paryskim 

spotkaniem g ównych bohaterów utworu), 

b. narrator przedstawia dzie a sztuki widziane oczami bohaterów (g ównie Judyma), 

c. rozmowa o Rybaku ujawnia cechy bohaterów (np. wra liwo  Joasi, ch ód Natalii 

itp.). 

Symbolika Wenus z Milo 

2. Analiza fragmentu         0-5 

pos g Wenus symbolizuje, np.: 

a. klasyczne warto ci: pi kno, dobro, prawd  (rozum), 

b. rado  ycia, akceptacj  wiata, poczucie szcz cia, 

c. mi o , 

d. wolno , 

e. harmoni  z natur , 

f. doskona o  duchow  

g. pi kno cielesne. 

3. Interpretacja innych symboli wyra aj cych podobne tre ci, np.:   0-1 

a. kwiat tuberozy, 

b. budz ca si  do ycia natura w rozdziale Przyjd , 

c. dom, 

d. rozdarta sosna. 

4. Interpretacja kreacji bohaterów, np.:       0-4 

a. Judym (zauroczenie Natali , mi o  do Joasi, poddawanie si  urokowi ycia 

towarzyskiego w Cisach itp.), 

b. Joasia (marzenia o pi knym, przytulnym domu), 

c. Natalia lub Karbowski (hedonistyczna postawa yciowa), 

d. Korzecki (pogl dy wyra ane w dyskusji z Kalinowiczem), 

e. robotnicy w stalowni (pi kno zmaga  cz owieka z materi ), 

f. lekarze ludzi bogatych (salony Czerniszów i Kalinowiczów). 
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Symbolika Rybaka 

5. Analiza fragmentu         0-5 

obraz symbolizuje, np.: 

a. z o, brzydot  wiata, niesprawiedliwo  spo eczn , n dz , 

b. niezawinione cierpienie, krzywd , 

c. win  tych, którzy nie reaguj , b d c wiadkami z a, 

d. destruktywny wp yw cywilizacji, 

e. duchow  i fizyczn  degradacj , 

f. Jezusow  ofiar , 

g. ewangeliczn  ide  mi osierdzia. 

6. Interpretacja innych symboli wyra aj cych podobne tre ci, np.:   0-1 

a. krzyk pawia, 

b. czerwona strza ka w atlasie anatomicznym Korzeckiego, 

c. stoj ca gnij ca woda, 

d. bezdomno , 

e. rozdarta sosna. 

7. Interpretacja postaci bohaterów, np.:       0-4 

a. Judym (poczucie obowi zku wobec warstw ni szych, odrzucenie szcz cia osobistego 

itp.), 

b. Joasia (cierpienie z powodu poczucia bezdomno ci itp.), 

c. Judymowa (wyniszczaj ca praca w fabryce; poczucie zagubienia i bezradno ci 

w obcym wiecie), 

d. Wiktor (decyzja emigracji), 

e. Korzecki (decyzja samobójstwa), 

f. n dzarze z Warszawy, Cisów, Zag bia itp. (bardzo z e warunki ycia, beznadziejno  

egzystencji). 

8. Podsumowanie          0-3 

pe ne, np.: dostrze enie, e oba dzie a sztuki symbolizuj  przeciwstawne warto ci 

i postawy, dostrze enie zwi zku symboliki obu dzie  z problematyk  moraln , 

filozoficzn  i spo eczn  utworu oraz konfliktem wewn trznym g ównego bohatera, a tak e 

z prezentacj  postaci i relacji mi dzy nimi.      3 
niepe ne, np.: dostrze enie, e oba dzie a sztuki symbolizuj  przeciwstawne warto ci 

i postawy oraz dostrze enie zwi zku ich symboliki z konfliktem wewn trznym g ównego 

bohatera.           (2) 

próba podsumowania, np. dostrze enie, e oba dzie a sztuki symbolizuj  przeciwstawne 

warto ci i postawy lub dostrze enie zwi zku ich symboliki z konfliktem wewn trznym 

g ównego bohatera.         (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 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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