
Próbny egzamin maturalny z  j zyka polskiego 

Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom rozszerzony 
1

W J ZYKU JAK W DOMU 

Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi zdaj cego mog  przybiera  ró n  
form  j zykow , ale ich sens musi by  synonimiczny wobec modelu. Oceniaj c prac , 
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 
zadania 

 
Odpowiedzi maks. cz stk.

1. 

Istot  poprawnej odpowiedzi jest wskazanie na niepowtarzalno  

osoby Bara czaka. (np.: Nikt nie by by w stanie wymy li  

cz owieka tak licznych talentów, profesji i zas ug jak Stanis aw 

Bara czak.)  

1 0 

2. 
Trzy spo ród nast puj cych: pryncypialny krytyk literacki, 

pomys owy t umacz, przezabawny parodysta, przenikliwy 

eseista, cz owiek o ujmuj cej powierzchowno ci i go bim sercu. 

1 0 

3. 

Paradoks polega na tym, e tak doskonale w ada polszczyzn  

artysta od wier  wieku mieszkaj cy poza krajem (nie ma 

dost pu do „ ywej mowy”). („Krajanie j zyka”, aby przywróci  

go do ycia.) 

1 0 

4. 

Przywo uj c postaci Bia oszewskiego i Mi osza, 

(reprezentuj cych dwa kra cowe bieguny polszczyzny – 

potoczno  i hieratyczno ) autor dostrzega, e u Bara czaka 

stopi y si  one w jedn , harmonijn  ca o . (Stanowi  punkty 

odniesienia dla twórczo ci Bara czaka.) 

1 0 

5. 
Po czenie metafizyki z humorem. (Umiej tno  mówienia 

o sprawach wa nych i trudnych bez patosu). 
1 0 

6. 
Humanista to kto , kto czuwa nad j zykiem, (np.:opiekuje si  

nim, strze e jego poziomu i jako ci, broni przed g upot  i tymi, 

którzy chc  go wykorzysta  do niecnych celów). 

1 0 

7. C 1 0 

8. 
Podkre la wielo  talentów i zas ug poety (np.:dope nia, 

hiperbolizuje jego posta ). 
1 0 

9. 
Najwa niejsz  zas ug  Bara czaka jest ci g e poszerzanie 

mo liwo ci polszczyzny. J zyk jego twórczo ci przenika 

do j zyka, którym si  pos ugujemy.  

2 1 
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Temat 1. Jak opisa  muzyk ? Dokonaj analizy porównawczej fragmentów powie ci 
Ch opi W adys awa Reymonta i Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej; zwró  
uwag  na sposoby uj cia motywu muzyki i jego funkcje w utworach. 

 

I ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska  maksymalnie 26 punktów) 
Punktacja 

Ch opi 

1. Wst pne rozpoznanie fragmentu, np.:      0-1 
a. sytuacja: wesele Boryny i Jagny, 

b. bohater indywidualny i bohater zbiorowy (go cie ta cz cy na weselu), 

c. narrator: trzecioosobowy obserwator, 

2. Muzyka, np.:          0-3 
a. ludowa, 

b. grana przez wiejsk  kapel , 

c. g o na, bardzo dynamiczna, 

d. emocjonalna, pe na rado ci ycia (porywa do ta ca), 

e. daj ca poczucie zwi zku z natur . 

3. Sposoby uj cia motywu muzyki, np.:      0-3 
a. punkt widzenia s uchacza i widza, 

b. ukazana przez obraz ta cz cych i piewaj cych, 

c. ta cz cy staj  si  ca o ci , w której znikaj  pojedyncze osoby, 

d. ta ce s  zabarwione erotyzmem, 

e. ta cz cy staj  si  ywio em przypominaj cym natur , 

f. plastyczno , wielobarwno  obrazu (elementy impresjonizmu). 

4. J zykowe rodki wyrazu, np.:       0-3 
a. bogactwo i ró norodno  rodków – podkre lenie ywio owo ci, 

b. elementy stylizacji gwarowej, 

c. liczne metafory i metaforyczne epitety okre laj ce cechy ta ców, 

d. hiperbolizacja – podkreslenie zwi ku wiata i natury,  

e. synestezja – czenie zmys owego postrzegania elementów ta ca, 

f. porównania melodii do krajobrazów, zjawisk pogody, ludzi itp., 

g. wielo  czasowników nazywaj cych ruch, 

h. wykrzyknienia (dynamizacja wypowiedzi), 

i. wyrazy d wi kona ladowcze, instrumentacja g oskowa (umuzycznienie tekstu) 

j. sk adnia nadaj ca tekstowi muzyczno , 

k. np.: paralelizmy sk adniowe, rytmizacja, wyliczenia, bardzo d ugie zdania. 

5. Funkcje motywu muzyki, np.:       0-2 
a. charakterystyka bohatera zbiorowego (przedstawienie natury ch opów), 

b. przedstawienie zbiorowych emocji, 

c. podkre lenie witalno ci, si y ch opów, 

d. ilustracja obyczajowo ci rodowiska. 

Cudzoziemka 

6. Wst pne rozpoznanie fragmentu, np.:      0-1 
a.  szczególnie dramatyczna noc w ma e stwie Ró y i Adama, 

b. bohater indywidualny (Ró a), 

c. narrator: trzecioosobowy, ale ukazuj cy wiat z subiektywnego punktu widzenia 

Ró y,  

7. Muzyka, np.:          0-3 
a. powa na (koncert Brahmsa), 

b. cz ciowo wyobra ona przez Ró , cz ciowo grana przez ni  dla siebie samej, 
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c. sprowokowana wiat em ksi yca (zainspirowana natur ), 

d. cicha (jeden instrument) lub bezg o na (wyobra ona orkiestra), 

e. jest prze yciem niemal mistycznym (daje poczucie niezale no ci od praw fizyki), 

f. prowadzi do wewn trznej harmonii, zawiera w sobie i czy wszystkie uczucia, 

g. jednoczy ze wiatem. 

8. Sposoby uj cia motywu muzyki, np.:      0-3 
b. punkt widzenia wykonawcy, 

c. ukazana przez wewn trzne prze ycia Ró y, 

d. fizyczne reakcje cia a (krople potu, przyspieszone bicie serca itp.) jako wyraz emocji 

zwi zanych z gr , 

e. kontrast mi dzy statyczno ci  sceny a gwa towno ci  emocji bohaterki, 

f. kontrast mi dzy harmoni  muzyki a chaosem ciszy. 

9. J zykowe rodki wyrazu, np.:       0-3 
b. oszcz dny j zyk w opisach zachowa  Ró y, 

c. mowa pozornie zale na, 

d. metaforyczno  opisów muzyki, 

e. synestezja – po czenie róznorodno ci wra e  zmys owych wywo anych muzyk , 

f. instrumentacja g oskowa, onomatopeje, 

g. wielo  czasowników nazywaj cych ruch d wi ków, 

h. nazwy i opisy instrumentów jako ekwiwalent ich brzmienia (metonimia), 

i. terminologia muzyczna. 

10. Funkcje motywu muzyki, np.:       0-1 
b. tworzenie portretu psychologicznego Ró y, 

c. prezentacja pragnie  i ambicji bohaterki, 

d. wyja nienie dr cz cego Ró  poczucia niespe nienia. 

11. Podsumowanie:         0-3 
pe ne (np.: dostrze enie ró nic i podobie stw w uj ciach motywu muzyki,  

zauwa enie zwi zku mi dzy sposobami uj cia a funkcjami motywu),    (3) 

niepe ne (np.: dostrze enie ró nic i podobie stw w uj ciach i funkcjach  

motywu muzyki),          (2) 

próba podsumowania (np.: dostrze enie ró nic lub podobie stw w uj ciach  

i funkcjach motywu muzyki).        (1) 
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Temat 2. Analizuj c i interpretuj c wiersze W Weronie Cypriana Kamila Norwida 
i Kochankowie z ulicy Kamiennej Agnieszki Osieckiej, porównaj kreacje wiata 
przedstawionego w obu tekstach. 

 
I ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska  maksymalnie 26 punktów) 

Punktacja 

1. Zasada zestawienia tekstów, np.:       0-1 
a. nawi zania do dramatu Szekspira  (Werona, domy Kapuletich i Montekich, imiona 

bohaterów), 

b. podejmowanie motywu szekspirowskiego w ró nych epokach literackich, 

c. obecno  motywu nieszcz liwych kochanków w ró nych formach liryki. 
W Weronie 

2. Okre lenie podmiotu mówi cego i  typu liryki     0-1 
a. podmiot ukryty za wiatem przedstawionym, 

b. opowiadacz – narrator liryczny (podmiot liryczny zorientowany narracyjnie), 

zachowuje dystans i pow ci gliwo ,  

c. liryka po rednia (refleksyjno – filozoficzna). 

3. Obraz  wiata przedstawionego, np.:       0–5 

a. konkretyzacja miejsca w tytule wiersza, 

b. przeciwstawienie rozumu i uczucia, 

c. spokój i harmonia natury ( agodne oko b kitu), 

d. romantyczny charakter przyrody (wspó czuje nieszcz liwym kochankom, zrzuca 

gwiazd ), 

e. kosmiczny wymiar natury (planeta), 

f. przemijanie wytworów kultury, 

g. niezrozumienie dla kochanków ze strony ludzi, 

h. uniwersalno , niezmienno  uczu , nami tno ci ludzkich, 

i. przeciwstawne sposoby rozumienia wiata - „emocjonalny” (cudzys ów dodany po 

recenzji) charakter natury i racjonalna postawa ludzi, 

j. dystans mi dzy czasem wypowiedzi a czasem wydarze . 

4. Ukszta towanie wypowiedzi poetyckiej, np.:      0–4 

a. aluzja literacka podstaw  kreacji wiata, 

b. symbolika (np.: grobu, gwiazdy, zy), 

c. animizacja i personifikacja przyrody, 

d. kontrasty (poruszone gromem – agodne,  gruzy grodów, zy – kamienie) 

e. epitety o charakterze neutralnym, 

f. przemilczenia, 

g. ironia (epitet uczenie, wykrzyknienie), 

h. cztery tercynowe strofy (charakterystyczne dla refleksyjnej poezji w oskiej), 

i. regularno  w budowie (regularna redniówka, uk ad rymów, wiersz sylabotoniczny) 

jako próba porz dkowania wiata. 

Kochankowie z ulicy Kamiennej 

5. Okre lenie podmiotu mówi cego i typu liryki, np.:      0-1 

a. podmiot ukryty za wiatem przedstawionym, 

b. podmiot – narrator, opisuje mieszka ców ulicy Kamiennej, 

c. relacjonuje i ocenia wiat i bohaterów, 

d. liryka po rednia (opisowo – refleksyjna). 

6. Obraz  wiata przedstawionego, np.:       0–5 

a. konkretne umiejscowienie bohaterów (tytu  wiersza), 

b. zderzenie codzienno ci ycia kochanków z marzeniami o lepszym wiecie, 
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c. zwyk o  bohaterów – wspó czesnych kochanków, 

d. t sknota za prawdziw , romantyczn  mi o ci , 

e. brud i z o ycia bohaterów (brzydcy, g odni, biedni), 

f. niemoc wyrwania si  ze rodowiska (powrót na Kamienn ), 

g. niemo no  odmiany losu (determinizm), 

h. Romeo i Julia jako symbole postaw, 

i. zderzenie wznios o ci z szar  rzeczywisto ci , 

j. krytyczna ocena rzeczywisto ci, która krzywdzi cz owieka, 

k. przestrze  sugeruj ca negatywne skojarzenia. 

7. Ukszta towanie wypowiedzi poetyckiej, np.:      0–4 

a. s ownictwo potoczne, 

b. powtórzenia eksponuj ce bohaterów, 

c. anafora podkre laj ca d enia bohaterów,  

d. dynamizuj ca funkcja czasowników, 

e. epitety warto ciuj ce,  

f. metafora mi o ci (amor szmaciany p ynie ulic ), 

g. kontrasty (np.: pochodnie – ciemno , Chcemy Romea – wrzeszcz .../My chcemy Julii 

– dr  si ), 

h. zamkni ta budowa wiersza (symbolika ko a), 

i. po czenie wiersza sylabicznego (przechodz cego w wiersz toniczny) z konwencjo-

naln  ballad  (paralelizm kompozycyjny, refren, regularny uk ad rymów), 

j. czas tera niejszy i forma niedokonana czasowników wskazuj , ze wszystko dzieje si  

„tu i teraz”. 

8. Wykorzystanie kontekstu szekspirowskiego, np.:     0-2 
9. Podsumowanie          0–3 

pe ne, np.: dostrze enie ró nic w kreacji wiata u Norwida i Osieckiej; wskazanie na 

zale no  mi dzy kreacjami wiata i ukszta towaniem     (3) 

cz ciowe, np.: dostrze enie ró nic i/lub podobie stw w kreacji wiata u Norwida 

i Osieckiej;          (2) 

próba podsumowania, np.: dostrze enie ró nicy i/lub podobie stwa w kreacji wiata wierszy 

Norwida i Osieckiej.          (1) 
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KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty) 
 

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,   2 

uporz dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  

g ównych cz ci.          1 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

III.  STYL (maksymalnie 2 punkty) 
jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi; urozmaicona 

leksyka,           2 

zgodny z zastosowan  form  wypowiedzi, na ogó  jasny; wystarczaj ca leksyka. 1 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

IV. J ZYK (maksymalnie 8 punktów) 
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk adnia, 

 poprawne: s ownictwo, frazeologia, fleksja,       8 

– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia 

 i fleksja,           6 

– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  poprawne: 

sk adnia, s ownictwo, frazeologia,       4 
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 

 (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych,       2 
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów 

 sk adniowych, leksykalnych.        1 

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si  punktów. 

 

V. ZAPIS (maksymalnie 2 punkty) 
bezb dna ortografia;  

poprawna interpunkcja (nieliczne b dy),      2 

poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia); 

na ogó  poprawna interpunkcja.        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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