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KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI
Próbna Matura z OPERONEM

Język polski

Poziom rozszerzony
Listopad 2011

W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi. W te -

go ty pu za da niach na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli są ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest zgod -

ny z po da nym sche ma tem, oraz in ne po praw ne od po wie dzi w nim nie prze wi dzia ne.

Te mat 1. Do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji Pieśni XXI Ja na Ko cha now skie go i so ne tu Do tru pa Ja na An drze ja Morsz -

ty na. W obu utwo rach po rów naj ob raz za ko cha ne go męż czy zny oraz re flek sje na te mat ro li mi ło ści w ży ciu

czło wie ka. Zwróć uwa gę na spo sób ukształ to wa nia wy po wie dzi po etyc kiej.

I. Rozwinięcie tematu (mak sy mal nie 26 pkt)

1. Okre śle nie za sa dy ze sta wie nia tek stów (0–2 pkt)

Na przy kład:

a) tek sty z róż nych epok – re ne sans i ba rok,

b) pod miot li rycz ny  – czło wiek za ko cha ny,

c) od mien ny ad re sat,

d) dwa róż ne ob ra zy za ko cha ne go (szczę śli wy i nie szczę śli wy),

e) róż ne spo so by mó wie nia o mi ło ści,

f) li ry ka zwro tu do ad re sa ta.

2. Kon struk cja wy po wie dzi – Pieśń XXI (0–2 pkt)

Na przy kład:

a) ad re sat – uko cha na, któ rej zna kiem są „Oczy dziw nej pięk no ści”,

b) wiersz sty chicz ny, brak po dzia łu na stro fy, 

c) bu do wa re gu lar na (wer sy 11- i 7-zgło sko we),

d) wers rów ny zda niu bądź je go lo gicz nej czę ści (brak prze rzut ni z wy jąt kiem wer sów 5. i 6.),

e) sil ne zryt mi zo wa nie uzy ska ne dzię ki sy la bi zmo wi (wiersz 13-zgło sko wy) i ry mom (ry my pa rzy ste, do kład ne, żeń skie).

3. Kon struk cja wy po wie dzi – Do tru pa (0–2 pkt)

Na przy kład:

a) nie ty po wy ad re sat – trup,

b) ba ro ko wy kon cept – ze sta wie nie sta nu za ko cha nia ze śmier cią,

c) bu do wa stro ficz na (2 stro fy 4-wer so we i dwie 3-wer so we), cha rak te ry stycz ny układ ry mów (ab ba ab ba cdd cee),

d) kom po zy cja wy po wie dzi li rycz nej zwią za na z ry go ry zmem ga tun ko wym (stro fy 1.–2. – opis po do bieństw mię -

dzy oso bą za ko cha ną i tru pem, stro fy 3.–4. – opis róż nic tych sy tu acji, re flek sja uogól nia ją ca),

e) sy la bizm (11-zgło sko wiec),

f) funk cja ty tu łu (wska zu je nie ty po we go ad re sa ta).

4. Re flek sje do ty czą ce sta nu za ko cha nia i ro li mi ło ści – Pieśń XXI (0–5 pkt)

Na przy kład:

a) czu je się „zło wio ny” (mi łość po ja wi ła się po uj rze niu uko cha nej),

b) za do wo lo ny ze swo jej sy tu acji,

c) szczę śli wy,

d) we so ły mi mo trosk,

e) wbrew opi nii in nych od czu wa roz kosz,

f) mi łość znie wa la za ko cha ne go, za bie ra wol ność („Sro gie łań cu chy na swym ser cu czu ję”, „si dłem uło wio ny”),

g) mi łość jest źró dłem szczę ścia i roz ko szy,

h) mi łość to uczu cie sil ne, groź ne („sro gie łań cu chy”),

i) mi łość przy cho dzi nie spo dzie wa nie („dzień to bło go sła wio ny”).

5. Re flek sje do ty czą ce sta nu za ko cha nia i ro li mi ło ści – Do tru pa (0–5 pkt)

Na przy kład:

a) pod miot li rycz ny do strze ga po do bień stwa w sy tu acji swo jej i oso by nie ży ją cej,

Argument:

b) zra nio ny („strza łą mi ło ści”), bla dy, („nie mam ru mia no ści”), nie jest w sta nie kie ro wać się ani zmy sła mi, ani ro -

zu mem (nie czu je się wol ny),

c) do strze ga róż ni ce mię dzy so bą (oso bą za ko cha ną) a oso bą nie ży ją cą,
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Argument:

d) pła cze, cier pi, mi łość pa li go we wnętrz nym ogniem („jam w pie kiel nej śre żo dze”),

e) cier pie nie spo wo do wa ne mi ło ścią nie prze mi ja, trwa wiecz nie,

Obraz miłości:

f) mi łość to cier pie nie, ból,

g) stan za ko cha nia moż na po rów nać ze śmier cią,

h) mi łość jest gor sza od śmier ci,

i) mi łość znie wa la zmy sły,

j) mi łość od bie ra ro zum („ro zum łań cu chem po wi ty”).

6. Ję zy ko wy kształt obu tek stów (0–5 pkt)

Na przy kład:

Pieśń XXI

a) me ta fo ry ka od wo łu ją ca się do ob ra zu mi ło ści – ło wów uko cha ne go („si dłem uło wio ny”, „si dłem uple cio ny”),

b) epi te ty („pięk ne”, „we so ło”, „sro gie”) in ten sy fi ku ją ce po etyc kie ob ra zy,

c) sy nek do cha („oczy dziw nej pięk no ści […] ja wa szym si dłem uple cio ny”),

d) na gro ma dze nie słow nic twa wska zu ją ce na stan emo cjo nal ny pod mio tu li rycz ne go („szczę ście”, „we so ło”, „roz -

kosz”, „bło go sła wio ny”),

Do tru pa

e) ana fo ra wska zu ją ca na ad re sa ta wy po wie dzi,

f) in wer sje skła dnio we pod kre śla ją ce stan emo cjo nal ny oso by mó wią cej,

g) an ty te zy („mil czysz” – „kwi li”, „nic nie czu jesz” – „cier pię ból”, „ty się roz sy piesz” – „ja się nie mo gę roz sy pać”)

pod kre śla ją ce róż ni ce mię dzy śmier cią i mi ło ścią,

h) pa ra dok sy (sy tu acja tru pa lep sza niż za ko cha ne go, mi łość to cier pie nie),

i) sym bo li ka łań cu cha ja ko zna ku znie wo le nia,

j) hi per bo le („jam w pie kiel nej śre żo dze”).

7. Funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie kon tek stów (0–2 pkt)

Na przy kład:

a) świa to po gląd re ne san so wy,

b) świa to po gląd ba ro ko wy,

c) kon tekst li te rac ki,

d) kon tekst es te tycz ny.

8. Wnio ski (0–3 pkt)

Peł ny wniosek (3 pkt)

Do strze że nie wpły wu epok na ję zy ko wy kształt utwo rów (środ ki ty po we dla re ne san su i ba ro ku), ten sam punkt wyj ścia

(mi łość to nie wo la) pro wa dzi do in nych wnio sków (opty mizm – pe sy mizm, ra dość – smu tek, szczę ście – cier pie nie).

Czę ścio wy wniosek (2 pkt)

Do strze że nie związ ków kształ tu wy po wie dzi i ob ra zu mi ło ści ze świa to po glą dem epok.

Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)

Do strze że nie róż nic w po dej ściu do sta nu za ko cha nia i w ukształ to wa niu wy po wie dzi.

II. Kom po zy cja (0–2 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 (2 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 (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 (0–2 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 (2 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 (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. Ję zyk (0–8 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 i flek -

sja (8 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 (6 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 i fra ze olo -

gia (4 pkt)
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– 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 

(2 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, 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. Za pis (0–2 pkt)

– bez błęd na or to gra fia; po praw na in ter punk cja (nie licz ne błę dy) (2 pkt)

– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy róż ne go stop nia); na ogół po praw na in ter punk cja (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)

Te mat 2. Dokonaj a na li zy i in ter pre tacji frag mentu opo wia da nia Paw ła Hu el le go. Zwróć szcze gól ną uwa gę

na spo sób przed sta wie nia za ba wek oraz ich zna cze nie w ży ciu bo ha te rów.

I. Rozwinięcie tematu (mak sy mal nie 26 pkt)

1. Wstęp ne roz po zna nie ca ło ści (0–2 pkt)

Na przy kład:

a) in ter pre ta cja ty tu łu,

b) sy tu acja wy po wie dzi – wspo mnie nie (wi dok do mu to wa ro we go przy wo łu je wspo mnie nia z dzie ciń stwa – „nie -

wi dzial na furt ka cza su”),

c) wspo mnie nia do ro słe go czło wie ka obej mu ją ce wy da rze nia sprzed pra wie czter dzie stu lat („po nie mal czter dzie -

stu la tach”),

d) nar ra cja pro wa dzo na z punk tu wi dze nia bo ha te ra (mo wa po zor nie za leż na),

e) do mi nu ją ca ro la mo ty wu za ba wek.

Ana li za ele men tów świa ta przed sta wio ne go i ich in ter pre ta cja

2. Czas i prze strzeń (0–3 pkt)

Na przy kład:

a) czas nar ra cji – la ta dzie więć dzie sią te (czter dzie ści lat po od wil ży),

b) czas wspo mnień – wi gi lij ny wie czór, la ta pięć dzie sią te/okres od wil ży („Te raz bę dą już mo że wy pusz czać za gra -

ni cę”, „Wą sa ty po twór za mknął nas w klat ce”.),

c) miej sce ak cji – przed wy sta wą do mu to wa ro we go w jed nym z kra jów Eu ro py Za chod niej,

d) miej sce ak cji (we wspo mnie niach) – dom ro dzin ny, po kój ro dzi ców (ze sto łem i cho in ką).

3. Bo ha te ro wie (0–2 pkt)

Na przy kład:

Głów ny bo ha ter

a) do ro sły męż czy zna, je den z bra ci,

b) prze by wa po za do mem (miesz ka w ho te lu),

c) z no stal gią wspo mi na cza sy dzie ciń stwa,

In ni bo ha te ro wie

d) ro dzi ce, bab cia Ma ria, brat.

4. Ob raz za ba wek (0–5 pkt)

Na przy kład:

a) mo del ko lej ki elek trycz nej wy ko na ny przez szwaj car ską fir mę Mer klin,

b) przy wie zio ny „z da le kiej po dró ży”,

c) pre zent od mien ny od tych sprzed lat („spo glą da li na pu deł ka za pa ko wa nych pre zen tów. Tym ra zem by ło ich

nad spo dzie wa nie du żo i mia ły spo re roz mia ry”.),

d) wy ko na ny per fek cyj nie (wier ne od wzo ro wa nie praw dzi wych ele men tów),

e) lep szy niż do stęp ne za baw ki wy ko na ne w kra jach so cja li stycz nych,

f) wy jąt ko wość za baw ki („Sza nuj cie to […] dru gi raz ta ka oka zja mo że się nie tra fi”),

g) po zna wa nie za ba wek rów nież z ka ta lo gu do mu to wa ro we go.

5. Zna cze nie za ba wek w ży ciu chłop ców (0–7 pkt)

Na przy kład:

a) za cie ka wia ją,

b) bu dzą za chwyt, po dziw („ich za chwyt nie miał gra nic”, „Ze spo rą do zą uzna nia oglą da li”),

c) od wra ca ją uwa gę co dzien no ści („le d wie zwra ca li uwa gę na roz mo wę do ro słych”),

d) bu dzą emo cje („z na masz cze niem prze wra ca jąc cien kie kart ki”),

e)  po bu dza ją wy obraź nię chłop ców,
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f) sym bo li zu ją do bro byt kra jów Eu ro py Za chod niej (ich pre cy zja wy ko na nia, wie lość),

g) swo ją do sko na ło ścią uwy pu kla ją sza rość so cja li stycz nej rze czy wi sto ści,

h) sym bol ma rzeń,

i) sym bol da le kie go, nie zna ne go świa ta („Nad ca łym tym świa tem […] uno si ła się mgieł ka ta jem ni cy”),

j) sym bol lep szej przy szło ści („tę sk no tą za da le ką po dró żą, któ ra od mie ni ich ży cie”).

6. Spo sób przed sta wie nia za ba wek (0–3 pkt)

Na przy kład:

a) epi te ty pod kre śla ją ce nie zwy kłość za ba wek („praw dzi we de ta le”, „wspa nia ła za baw ka”)

b) wy li cze nia pod kre śla ją ce bo gac two świa ta za ba wek („dłu gie pro ste, za krę ty, zwrot ni ce, se ma fo ry, a do te go

gór skie tu ne le, bu dyn ki sta cji i wia duk ty”, „zde rzak, dra bin kę, re sor, ko ło czy re flek tor”),

c) słow nic two na ce cho wa ne emo cjo nal nie, od da ją ce sto su nek bo ha te ra do za ba wek („do sko na ły wzo rzec”, „wspa -

nia ła za baw ka”),

d) in ter pre ta cja me ta fo ry „Wą sa ty po twór za mknął nas w klat ce”,

e) kon trast (za baw ki wy pro du ko wa ne w pań stwach ko mu ni stycz nych a za baw ki szwaj car skie).

7. Funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie kon tek stów (0–1 pkt)

a) hi sto rycz ny,

b) li te rac ki.

8. Wnio ski (0–3 pkt)

Peł ny wnio sek (3 pkt) 

Do strze że nie sym bo licz nych funk cji za ba wek. In ter pre ta cja ich we wła ści wym kon tek ście. Wska za nie związ ku sym -

bo li ki z kre acją świa ta przed sta wio ne go.

Czę ścio wy wnio sek (2 pkt)

Do strze że nie sym bo licz nej funk cji za ba wek. Wska za nie jej związ ku z kre acją świa ta przed sta wio ne go.

Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt) 

Do strze że nie sym bo licz nej funk cji za ba wek.

II. Kompozycja (0–2 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 (2 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 (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 (0–2 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 (2 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 (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 (0–8 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 i flek -

sja (8 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 (6 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 i fra ze olo -

gia (4 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 

(2 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, 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 (0–2 pkt) 

– bez błęd na or to gra fia; po praw na in ter punk cja (nie licz ne błę dy) (2 pkt)

– po praw na or to gra fia (nie licz ne błę dy róż ne go stop nia); na ogół po praw na in ter punk cja (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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