
Egzamin maturalny z j zyka polskiego – stycze  2003 r. 

Arkusz I 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I 
 
Temat 1. Jak y  ma cz owiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pie ni XI i w innych pie niach 

Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne  

i historycznoliterackie.  

 
I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na przyzna  maksymalnie 30 punktów) 
 
Kto komu udziela rad? (Pie  XI)      Punktacja: 0 lub 2 
1. nadawca - podmiot liryczny: m drzec, filozof, poeta (poeta doctus),    2 

2. odbiorca: „cz owiek cnotliwy”, „wieczny wygnaniec”, ka dy cz owiek.   4 

za wskazanie 1 odbiorcy          (2) 

Jakich rad udziela?  
Pie  XI 

3. zachowanie stoickiej równowagi wobec zmian losu („z oty rodek”, czyli  

„z ota mierno ”),          2 

4. zrozumienie, e cnota i rozum (umys ) gwarantuj  wewn trzn  równowag ,   2 

5. przestrzeganie epikurejskiej zasady „carpe diem” (pochwa a przyjemno ci - motyw  

zabawy, biesiady, wina),         2 

6. odczuwanie harmonii, adu i przyjemno ci, p yn cych z natury,    2 

7. pami tanie o nieuchronno ci mierci (równo ci wszystkich wobec mierci),   2 

8. wniosek: postawa zalecana w pie ni czy elementy epikureizmu i stoicyzmu  

(horacjanizmu).          2 

Inne pie ni 

9. u wiadomienie sobie zmienno ci losu (Fortuny), np. I 9 – Chcemy sobie by  radzi,  

I 14 – Patrzaj, jako nieg, I 20 – Mi o szale , II 9 – Nie porzucaj nadzieje,   2 

10. stosowanie stoickiej zasady „z otego rodka”, np. II 9,     2 

11. stosowanie epikurejskiej zasady „carpe diem” i kultu zabawy, np. I 14, I 20,   2 

12. czenie epikureizmu i stoicyzmu (horacjanizm), np. I 9,     2 

13. kierowanie si  rozumem, np. II 19 – Pie  o dobrej s awie: rozum ró ni nas  

od zwierz t,          2 

14. d enie do cnoty rozumianej jako kszta towanie siebie i s u enie ogó owi (ojczy nie),  

np. II 12 – Pie  o cnocie,         2 

15. d enie do cnoty rozumianej jako przymiot charakteru, np. I 2 – Serce ro cie,  2 

16. u wiadomienie sobie, e cnota i rozum wskazuj  cz owiekowi w a ciw  postaw   

yciow , np. I 9,          2 

17. odczuwanie doskona ego adu natury, np. Hymn, I 2, Pie  wi toja ska o Sobótce,  2 

18. kontekst historycznoliteracki:  

np.: powi zanie rozwa a  z wiedz  o renesansie (humanizmie), twórczo ci  

Horacego,           2 

19. kontekst filozoficzny:  

np.: wykraczaj ca poza przywo ane teksty poetyckie wiedza o epikureizmie,  

stoicyzmie, horacjanizmie, filozofii chrze cija skiej.     2 

Jak udziela rad? (Pie  XI) 

20. gatunek: pie  refleksyjna (dydaktyczno-refleksyjna),     2 

21. perswazyjno  stylu (uzna : styl impresywny)      2  

21.1 za co najmniej 2 cechy - maksymalnie       2 

obecno  domniemanego s uchacza (2 osoba l. poj.), 

apostrofy, 

tryb rozkazuj cy,  

kontrasty, 

wyliczenia, 

podkre lanie wylicze , anafora, 

przys owia, aforyzmy, sentencje (z ote my li). 

 1 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Egzamin maturalny z j zyka polskiego – stycze  2003 r. 

Arkusz I 

22. Podsumowanie (powinno uwzgl dnia  odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w temacie, 

mo e tak e zawiera  refleksj  o aktualno ci pogl dów poety),  

np.: W pie niach Jana Kochanowskiego poeta – m drzec radzi (t umaczy, nie nakazuje), jak y , 

by, maj c wiadomo  swej doczesno ci, osi gn  wewn trzn  harmoni . Cz owiek renesansu – 

humanista wzory mo e znale  w przemy leniach staro ytnych filozofów i doskona ym adzie 

natury. (Refleksja oceniaj ca).       0 – 2 – 4  

23. za niepe ne podsumowanie         (2) 

Uwaga: za spe nienie poszczególnych kryteriów przyznaje si  wskazan  przy nich liczb  punktów; 

nie przyznaje si  punktów cz stkowych. 

 

II. KOMPOZYCJA (5 punktów) 
podporz dkowana zamys owi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna 

wewn trznie, przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym,  5 

uporz dkowana wed ug 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 

III. STYL (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 

IV. J ZYK (26 punktów) 
poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja i ortografia, rzadko 

pojawiaj ce si  b dy interpunkcyjne,       26 
poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, sporadycznie  

pojawiaj ce si  b dy ortograficzne i interpunkcyjne,     20 
w wi kszo ci poprawna sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, nieliczne usterki 

leksykalne oraz nieliczne b dy ortograficzne i interpunkcyjne,    14 
wypowied  komunikatywna, mimo e schematyczna sk adnia, stosunkowo nieliczne b dy 

fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz b dy ortograficzne i interpunkcyjne,   8 
schematyczna sk adnia; liczne b dy sk adniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne  

oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywno ci wypowiedzi)  2 
V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (4 punkty)     4 
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Temat 2. Gustawa Herlinga – Grudzi skiego Inny wiat. Wyja nij tytu  na podstawie podanego 
fragmentu. Czy opisany mechanizm systemu dzia a  w pe ni skutecznie? Odpowied  uzasadnij 

argumentami z ca ego utworu. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na przyzna  maksymalnie 30 punktów) 
Fragment         Punktacja: 0 lub 2 

wiat jako system 

1. cele: eksploatacja gospodarcza i przeobra enie (dezintegracja osobowo ci) wi niów,  4  

za wskazanie 1 celu          (2) 

2. tortury (d ugie przes uchania) jako sposób osi gania celów.     2 

Objawy zmian w osobowo ci wi nia 

3. od egnanie si  od wcze niejszego ycia (postaw, pogl dów),     2 

4. pozbycie si  poczucia niepewno ci (poczucie wewn trznej pustki),    2 

5. uczucie, e nie nale y ju  do wiata agrów („ma ju  wszystko za sob ”, nie odzywa  

si  do nikogo, „stawia pierwsze kroki w innym ju  wiecie”),    2 

6. efekt: dostosowanie osobowo ci wi nia do potrzeb systemu – dawny prze ladowany  

albo staje si  trybikiem w sprawnie dzia aj cym mechanizmie, albo umiera.   2 

Podsumowanie  
7. wiat jako bezduszna machina („inny” = nieludzki).      2 

Ca y utwór 

Potwierdzenie wniosków z fragmentu 
8. dr czenie wi niów g odem i kator nicz  prac ,      2 

9. odebranie nadziei na uwolnienie,        2 

10. tworzenie wrogo ci mi dzy wi niami (np. „urkowie” – polityczni)    2 

11. wi niowie ulegaj cy systemowi - nale y poda  co najmniej 1 przyk ad   2 

m. in.: 

dla korzy ci w asnej donosz cy na wspó towarzyszy, np. Machapetian, 

oboj tni na los s abszych (umieraj cych w „trupiarni”, „kurzych lepców”), 

okrutni wobec s abszych (pozbywanie si  s abszych z brygad),  

uwolnieni wi niowie pozostaj cy (pracuj cy) w obozie z l ku przed wolno ci , 

urz dnik, który uwierzy  we w asn  win  („zabójca” Stalina). 

Podwa enie wniosków 
12. wi niowie broni  si  przed presj  systemu, s  wiadomi obcowania ze z em.  2 

Sposoby obrony: 

13. „zaczepianie si  o wolno ” – nale y poda  co najmniej 1 przyk ad    2  

m. in. 

stosunek do spotka  w „domu swidanij”, 

sposób zachowania si  w dniu wolnym od pracy, 

reakcja na filmy, „wieczory kulturalne”, 

lektura powie ci Dostojewskiego (Natalia Lwowna), 

14. marzenie o ucieczce („trzeba wiedzie , po co si  yje”),     2 

15. piel gnowanie wolno ciowych manii (prof. literatury, Borys Lazarowicz N.),  2 

16. poczucie jedno ci losu, wspó czucie (sprawa Pamfi owa),     2 

17. postawy heroiczne:  

  17.1. Kostylew („nie b d  dla nich pracowa ”),      2 

  17.2. trzy zakonnice, umieraj ce za wiar ,       2 

  17.3. Grudzi ski (g odówka protestacyjna).       2 

18. powrót do tradycyjnego systemu warto ci w normalnych warunkach (epizod w Rzymie). 2 

Wykorzystanie kontekstów 
19. mo liwe konteksty: historyczny, polityczny, literacki, biograficzny.    2 
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20. Wniosek (powinien dotyczy  cech ukazanego w zacytowanym fragmencie systemu oraz faktu, e 

ogl d szczegó ów ujawnia wi ksze ni  w uogólnieniu skomplikowanie rzeczywisto ci. Mo liwa 

jest tak e refleksja warto ciuj ca.). 

np.: Cytowany fragment ods ania mechanizmy systemu totalitarnego, jest uogólnieniem poczynionych 

przez autora obserwacji, rodzajem wniosku. Obraz konkretnych ludzi ujawnia wi ksze zró nicowanie 

postaw. Liczne potwierdzaj  tez  o skuteczno ci nieludzkiego mechanizmu, liczne jednak jej 

zaprzeczaj , stanowi c dowód wielko ci cz owieka, nie poddaj cego si  presji z a, broni cego swojej 

godno ci.          0 – 2 – 4 

21. za niepe ny wniosek          (2) 

22.Refleksja warto ciuj ca         2 

Uwaga: za spe nienie poszczególnych kryteriów przyznaje si  wskazan  przy nich liczb  punktów; 

nie przyznaje si  punktów cz stkowych. 

 

II. KOMPOZYCJA (5 punktów) 
podporz dkowana zamys owi interpretacyjnemu, funkcjonalnemu wobec tematu, spójna 

wewn trznie, przejrzysta i logiczna; pe na konsekwencja w uk adzie graficznym,  5 

uporz dkowana wed ug 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 

III. STYL (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 

IV. J ZYK (26 punktów) 
poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja i ortografia, rzadko 

pojawiaj ce si  b dy interpunkcyjne,       26 
poprawna, urozmaicona sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, sporadycznie  
pojawiaj ce si  b dy ortograficzne i interpunkcyjne,     20 
w wi kszo ci poprawna sk adnia i frazeologia, zgodna z norm  fleksja, nieliczne usterki 

leksykalne oraz nieliczne b dy ortograficzne i interpunkcyjne,    14 
wypowied  komunikatywna, mimo e schematyczna sk adnia, stosunkowo nieliczne b dy 

fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne oraz b dy ortograficzne i interpunkcyjne,   8 
schematyczna sk adnia; liczne b dy sk adniowe, fleksyjne, leksykalne i frazeologiczne  

oraz ortograficzne i interpunkcyjne (przy zachowaniu komunikatywno ci wypowiedzi). 2 
V. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY (4 punkty)     4 
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