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Cz  I. Rozumienie czytanego tekstu 

CZAS MISTRZÓW 
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mog  przyj  ró n  form  

j zykow , ale ich sens musi by  synonimiczny wobec modelu. Oceniaj c prace 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 

zadania Odpowiedzi 
maks. cz stk. 

1. Np.: 

- konsekwentne stosowanie czasu tera niejszego 

- operowanie kontrastami [( cho  to tylko (dla niego a ) kilka 

kroków); Zwyci stwo! – Rozpacz, tragedia!)] 

- sk adnia nacechowana emocjonalnie:  

o wykrzyknienia 

o zdania zako czone wielokropkiem 

o zdania krótkie, wyraziste  

o nagromadzenie w zdaniu czasowników  powoduj ce 

dynamik  wypowiedzi  

- obrazowo  j zyka, np. zwrotów, wyra e , zda  

- wyraziste epitety  (na oczach t umów, ostatkiem energii, 

publiczno  zrywa si  z miejsc, upragnion  granic ) 

3 1,2 

2. Np.: 

- s  elementem tradycji 

- s  pomostem mi dzy staro ytno ci  a wspó czesno ci  

- inspiruj  twórczo  artystyczn  (teraz  i w przesz o ci) 

- s  tematem konkursów sztuki 

- zwyci stwo na olimpiadzie, i teraz i w staro ytno ci, 

wynosi zawodnika ponad przeci tno  

1 0 

3. Czteroletni okres pomi dzy igrzyskami olimpijskimi b d cy 

w staro ytno ci miar  czasu. 
1 0 

4. Motywacja oddzia uje  zarówno na  form  fizyczn , jak 

i psychiczn  sportowca. Od  wiadomo ci tego zale  

przygotowania zawodnika i jego sukces. 

2 
(0 lub 2) 

0 

5 Funkcj  metafory. 

Funkcj  cytatu. 
2 1 

6. Np.: 

- uzupe niaj  si  

- dotycz  tego samego tematu 

- ka dy nast pny akapit rozwija tre ci poprzedniego 

- stanowi  tre ciow  ca o  

1 0 

7. Np.: 

- powtarzanie okre lonych czynno ci przez d ugi czas 

- zabiegi umo liwiaj ce skupienie – zrozumia e jedynie dla 

wtajemniczonych (zawodnika i trenera) 

- wzorzec post powania (dieta, sen, relacje z lud mi) 

2 1 

8. Np.: 

Ró nica dotyczy ilo ci czasu potrzebnego do koncentracji 

i rodzaju czynno ci wykonywanych przez zawodnika przed 

startem. 

1 1 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Próbny egzamin maturalny z j zyka polskiego 

Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom podstawowy 

 

2

9. Sparali owa  go l k dotycz cy ewentualnych ocen jego 

ostatniego strza u. 
1 0 

10. Np.: 

- zdystansowanie si  do nieudanego wcze niej startu 

- zrozumienie, e s  sprawy wa niejsze od sportu (np. 

rodzina) 

- zrozumienie, e dla najbli szych wa na jest ona sama, a nie 

jej osi gni cia 

- odrzucenie z ych my li i przygn bienia 

- ujrzenie wcze niejszej pora ki we w a ciwych proporcjach 

- ch  dalszej walki i udowodnienia, e si  jest w czo ówce 

- pe na mobilizacja i koncentracja na nowym zadaniu 

- zdobycie z otego medalu olimpijskiego 

1 0 

11. Np.: 

- ca kowite skupienie na wykonywanej czynno ci 

- kontrola nad cia em i umys em 

- koncentracja na tera niejszo ci 

- wewn trzny spokój 

1 0 

12. czy je d enie do harmonii (jedno ci) ducha i cia a. 

[kalokagatia – oznaczaj ca doskona o  duchow  i cielesn , to 

idea , do którego si  d y; 

flow – to stan bliski tej doskona o ci, kiedy cz owiek osi ga 

pe n  harmoni  ducha i cia a oraz kontrol  nad tymi sferami.] 

1 0 

13. Np.: 

- O wynikach na zawodach olimpijskich w równym stopniu 

decyduje forma fizyczna jak i forma psychiczna zawodnika. 

- Przygotowanie do igrzysk to troska o kondycj  fizyczn  

i zabiegi wzmacniaj ce psychik  zawodnika. 

- Zwyci stwo zawodnikowi zapewnia wej cie w stan flow – 

jedno ci tego, co fizyczne i duchowe. 

2 1 

14. C. 1 0 

   CZNIE 20  

Cz  II. Tworzenie tekstu w asnego 

Temat 1. Dwie postawy cz owieka wobec Boga i Jego dzie a.  
Porównaj pie  Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn
Juliusza S owackiego. Zwró  uwag  na nastrój obydwu utworów. 

I. ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 
Punktacja 

1. Okre lenie podmiotu mówi cego, np.:       0-4 
 „Czego chcesz od nas, Panie...”       (2) 

a. podmiot zbiorowy przemawiaj cy w imieniu zbiorowo ci, 

b. wierni Bogu ludzie wyra aj cy swe uczucia w dzi kczynnej pie ni, 

c. cz owiek afirmuj cy ycie, 

Smutno mi…          (2) 

d. podmiot jednostkowy; pielgrzym, wygnaniec, 

e. indywidualista (egocentryk) postrzegaj cy wiat podmiotowo, 

f. cz owiek pozbawiony nadziei na lepsze jutro. 

2. Okre lenie uczu  i postaw podmiotu mówi cego, np.:    0 - 6 
 „Czego chcesz od nas, Panie...”       (3) 

a. wdzi czno  dla Boga – Stwórcy, 
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b. wyznanie wiary (podporz dkowanie cz owieka Bogu), 

c. poczucie ma o ci cz owieka wobec doskona o ci wiata, 

d. uwielbienie dla Boga – artysty, 

e. rado  ycia, 

Smutno mi...”          (3) 

f. zachwyt nad pi knem wiata, 

g. poczucie osamotnienia i zagubienia, 

h. przekonanie, e Bóg nie go opu ci  (podczas gdy ludzie to zrobili), 

i. ufno  wobec Boga – wyjawienie samotno ci i niepokoju tylko przed Bogiem (skrywanie 

uczu  przed innymi), 

j. cierpienie z powodu opuszczenia ojczyzny, do której nie wróci, 

k. bolesne wspomnienia wywo ane skojarzeniem z polskim krajobrazem, 

l. poczucie nico ci i marno ci cz owieka wobec doskona o ci wiata (dzie a Boskiego), 

m. poczucie wspólnoty losu z innymi lud mi w obliczu mierci i przemijania, 

n. smutek. 

3. Charakterystyka wiata – Boskiego dzie a, np.:     0 - 6 
 „Czego chcesz od nas, Panie...”       (3) 

a. pi kny, pe en adu i harmonii, 

b. doskona y jak dzie o sztuki (np. architektura sklepienia niebieskiego, uhaftowanego 

gwiazdami, podkre lenie walorów estetycznych darów pór roku), 

c. spokojny, pe en optymizmu i blisko ci ( np. obraz zwierz t bior cych po ywienie z r k 

Boga), 

d. barwny, oddzia uj cy na wyobra ni , 

„Smutno mi...”         (3) 

e. ogromny i bezkresny (obraz statku zagubionego na pustkowiu morza), 

f. pi kny (obraz morza b yszcz cego w promieniach zachodz cego s o ca), 

g. obcy (wizja grobu na obczy nie), 

h. doskona y, 

i. wieczny ( wiadomo  przemijania cz owieka). 

4. Dostrze enie ró nic, np.:        0 - 3 
a. nastrój: rado , optymizm – smutek, gorycz, niepokój, 

b. charakter wypowiedzi: pie  o charakterze modlitewno – dzi kczynnym, wypowied  

jednostki skupionej na swoich uczuciach, 

c. charakter refleksji: optymistyczna wiara w przysz o  wynikaj ca z przekonania o opiece 

Boskiej  – smutna  refleksja o ludzkiej egzystencji, w której pewna jest tylko Opatrzno .  

5. Dostrze enie podobie stw, np.:       0 – 3 
a. gatunek literacki, 

b. adresat wypowiedzi – Bóg, 

c. apostroficzny charakter utworów, 

d. ukazanie pi kna wiata – Boskiego tworu, 

e. uroczysty, podnios y ton.  

6. Podsumowanie          0 – 3 
pe ne, np.: dostrze enie ró nic i podobie stw w ukazaniu postaw cz owieka wobec Boga 

i wiata oraz odmiennego nastroju i charakteru wypowiedzi poetów (pie  b agalno- 

dzi kczynna Kochanowskiego i elegijno – refleksyjna S owackiego), wynikaj cych 

z podstawowych kontekstów utworów.       (3) 

cz ciowe, np.: dostrze enie ró nic i podobie stw pomi dzy utworami tylko w zakresie ich 

tematyki i nastroju          (2) 

próba podsumowania, np.: sprowadzenie wniosku do stwierdzenia, e utwory ró ni  si  od 

siebie nastrojem.          (1) 
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Temat 2. Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana eromskiego – nowoczesno  
i post p czy piek o dla pracuj cych tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, 
analizuj c za czone fragmenty Ludzi bezdomnych oraz wykorzystuj c 
znajomo  ca o ci powie ci. Zwró  szczególn  uwag  na opisy maszyn 
i pracuj cych robotników. 

 

I.  ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 
Punktacja 

Analiza i interpretacja fragmentu zamieszczonego w arkuszu 
1. Okre lenie sytuacji i przedstawienie bohaterów, np.:   0-2 

a. Joasia w towarzystwie Tomasza zwiedza hut , 

b. Tomasz Judym, lekarz, g ówny bohater powie ci, 

c. Joasia Podborska, nauczycielka, zakochana z wzajemno ci  w Tomaszu. 

2. Umiejscowienie fragmentu w strukturze powie ci, np.:   0-1 
a. opis dotyczy huty w Zag biu D browskim – Judym pracuje tam jako lekarz 

fabryczny, 

b. scena poprzedza fina ow  rozmow  Judyma z Joasi , poprzedza ich rozstanie. 

Obraz huty (maszyn i ich dzia ania) 
3. fascynacja nowoczesno ci , np.:      0-3 

a. w tek cie jest bardzo wiele opisów pracy maszyn, 

b. pot ga i ogrom maszyn, 

c. pi kno maszyn, 

d. ruch, ha as, energia, 

e. maszyny zdaj  si  y  – porównania do ywych organizmów, 

f. patos i wznios o  w opisie pracy maszyn. 

4. poczucie zagro enia, np.:       0-3 
a. motyw piek a (wysoka temperatura, una, odg os jak „krótki, urwany miech 

szatana”), 

b. maszyny i produkty porównane do potworów, w y itp., 

c. odg osy jak „ piew z t umu, boja liwy, strwo ony”, 

d. porównanie tr by t ocz cej powietrze do aorty, a szlaki do tryskaj cej krwi 

mo e kojarzy  si  z niebezpiecze stwem, wypadkami, 

e. huta budzi w Joasi trwog  („serce Joasi by o strwo one”), 

f. „martwa twarz” Judyma. 

Obraz pracuj cych robotników 
5. jako silnych, panuj cych nad technologi , np.:    0-3 

a. moc robotników panuj cych nad rozpalonym elazem, 

b. fizyczna si a robotników („olbrzymi czarni ludzie”), 

c. praca w hucie jako ujarzmianie natury, 

d. praca robotników „p ynna, rytmiczna, prawie jak taniec”. 

6. jako ofiar huty, np.:        0-3 
a. interpretacja symboliki czarnych ludzi, 

b. praca jest bardzo ci ka, ponad si y, 

c. huta niszczy zdrowie robotników, 

d. motyw walki elaza z robotnikami i braku lito ci („kto chory, ten umiera”). 
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Wykorzystanie znajomo ci ca ej powie ci 
7. Inne fabryki w powie ci, np.:      0-5 

fabryka cygar w Warszawie – 

a. miejsce pracy bratowej Judyma, 

b. robotnicy wykonuj  wci  te same proste czynno ci, 

c. najwa niejsze jest, aby robotnicy pracowali szybko, jak maszyny, automaty, 

huta w Warszawie – 

d. miejsce pracy Wiktora Judyma, 

e. praca bardzo ci ka i niszcz ca zdrowie, 

f. zauwa enie podobie stw mi dzy stalowni  warszawsk  a hut  w Zag biu. 

8. Ogólny obraz fabryk, kopalni i hut w powie ci, np.:   0-2 
a. bezwzgl dno  w a cicieli, 

b. n dza robotników, 

c. niebezpieczne warunki pracy, liczne wypadki. 

9. Podsumowanie        0-3 
pe ne (np.: dostrze enie niejednoznaczno ci obrazu fabryk i kopal  w powie ci – 

motywom pracy jako niszcz cego przymusu ekonomicznego towarzyszy fascynacja 

technik ; podj cie próby interpretacji przyczyn tej fascynacji – tradycja pozytywistyczna 

i/lub szybki rozwój techniki w II po . XIX w.; zauwa enie, e opis stosunków 

w powie ciowych fabrykach ma charakter krytyki spo ecznej),  3 

niepe ne (np.: dostrze enie niejednoznaczno ci obrazu fabryk i kopal  w powie ci – 

motywom pracy jako niszcz cego przymusu ekonomicznego towarzyszy fascynacja 

technik ),          2 

próba podsumowania (np.: stwierdzenie, e eromski krytykuje stosunki w fabrykach 

i kopalniach lub stwierdzenie jego zafascynowania technik ).   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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