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OCENIANIE ARKUSZA 
POZIOM PODSTAWOWY 

 
Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Urodzeni pechowcy. 

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. 

 

Nr 
zad 

Odpowiedzi 
Maks. 
liczba 

punktów 

Punkty 
cz stkowe 

1. 
Nasze nieszcz cia wynikaj  z ukszta towania naszego 

umys u. 
1 0 

2. 

Zapisany w umy le „przepis” na w asne ycie. 

(Wpisany w umys  program okre laj cy, kim jeste my, 

do czego d ymy, w jaki sposób zrealizujemy yciowe 

cele). 

1 0 

3. Nie dorastaj. B d  doskona y. Pracuj ci ko. 1 0 

4. 

np.: 

Nie mo emy zatem go zmieni  i reagowa , je li jest 

negatywny. 

Nie wiemy, e sami jeste my odpowiedzialni za swoje 

niepowodzenia. 

1 0 

5. 

podobie stwa: 

– ka da rodzina realizuje swój scenariusz 

– ycie poszczególnych cz onków rodziny zostaje 

rozpisane na role 

– jak w teatrze, istniej  role postaci pozytywnych 

i negatywnych 

– wszystkie role musz  by  obsadzone i solidarnie 

odgrywane 

ró nice: 

– odgrywaj cy rol  s  nie wiadomi istnienia scenariusza 

– brak re ysera 

– miejsce akcji 

– rola narzucona przez rodzin  jest ostateczna 

– nie bierze si  pod uwag  predyspozycji cz onka rodziny 

do odegrania danej roli    

2 
(1pkt za 

podobie stwa, 

1pkt za 

ró nice) 

 
1 

(za co 

najmniej 

cztery 

poprawne 

wskazania) 

6. 

– pozytywny:  

np.: rodzina trwa; zachowuje odr bno ; jest spójna, 

– negatywny: 

np.: nieszcz liwy jest ten cz onek rodziny, któremu 

wyznaczono negatywn  rol ; 

niemo no  buntu i odrzucenia przypisanej roli. 

2 1 
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7. 

– Wed ug Berne’a i Lainga wszyscy odgrywamy jakie  

role, wed ug Alice Miller - nie wszyscy (g ównie ci, 

których spotka y traumatyczne zdarzenia 

w dzieci stwie). 

lub 

– Berne i Laing twierdz , e odgrywane przez nas role 

nie musz  by  destrukcyjne, natomiast Alice Miller 

uwa a, e odgrywanie ról zawsze ma niekorzystny 

charakter. 

2  
(nie dzielimy 

punktów; punkty 

przyznajemy za  

pe n  odpowied ) 

0 

8. 

np.: 

– Zdania te s  zaczerpni tymi z ycia dowodami 

wzmacniaj cymi si  argumentacji. 

– Zdania te ukazuj , w jaki sposób w j zyku przejawiaj  

si  niew a ciwe zachowania doros ych wobec dzieci. 

– Zdania te o ywiaj  wypowied , wprowadzaj c 

do tekstu popularnonaukowego – elementy mowy 

potocznej. 

– Dzi ki zdaniom w nawiasach tekst staje si  bardziej 

zrozumia y. 

– Zdania te s  wtr ceniami, ukazuj cymi, w jaki sposób 

doro li t umacz  swoje niew a ciwe postawy wobec 

dzieci. 

2 1 

9. 

np.: 

– Po krzywdzie doznanej w dzieci stwie pozostaje trwa y 

lad pami ciowy, który sprawia, e jest ona odtwarzana 

przez ca e ycie.  

– Kto  skrzywdzony w dzieci stwie, aby zrozumie  

swoj  sytuacj , musi przez ca e ycie odgrywa  rol  

ofiary lub oprawcy, co zamienia jego egzystencj  

w ci g k opotów i nieszcz .  

2  
(nie dzielimy 

punktów) 

0 

10. 

np.: 

– Wik anie si  w niekorzystne sytuacje yciowe. 

– Konflikty z lud mi. 

– Osamotnienie. 

– Poczucie bezsensu ycia. 

– Niewspó miernie du y wysi ek w stosunku 

do osi gni tych rezultatów.   

2 

1 
(za 

wymienienie 

dwóch 

konsekwencji)

11. 

– Przekonanie, e ród em autodestrukcyjnych zachowa  

cz owieka mo e by  powtarzanie tych samych, 

niekorzystnych dla osoby zachowa  wynikaj cych 

z posiadania negatywnego scenariusza. 

– Przekonanie, e okresem wa nym dla tworzenia si  

tego scenariusza jest dzieci stwo. 

– Przekonanie, e istotny wp yw na tre  tego 

scenariusza ma najbli sza rodzina (rodzice). 

– Przekonanie, e ludzie nie zdaj  sobie z tego sprawy, 

w jak du ym stopniu ich zachowaniami rz dzi ukryty 

scenariusz. 

– Zaprezentowane koncepcje czy wspólny cel – próba 

wyja nienia niepowodze  i problemów yciowych.  

3 1,2 

12. D. popularnonaukowego 1 0 
CZNIE 20  
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Temat 1. Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomo ci ca ego utworu 
scharakteryzuj Wertera. Zwró  uwag  na rol  mi o ci i literatury w yciu 
bohatera oraz jego stosunek do natury. 

 
I. ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska  maksymalnie 25 punktów) 
Analiza fragmentu 

1. Cechy osobowe bohatera, np.:       0 – 6 
a. m ody cz owiek, 

b. yje marzeniami (mi o ci ), 

c. wykszta cony i oczytany, 

d. refleksyjny, 

e. szukaj cy sensu ycia, 

f. pragn cy yciowej harmonii, 

g. rozczarowany yciem,  

h. sk onny do egzaltacji, 

i. wypowiadaj cy si  w sposób emocjonalny. 

2. Rola mi o ci, np.:          0 – 3  
a. idealizuje wiat, 

b. zapewnia szcz cie, 

c. powoduje ca kowite zatracenie si  w emocjach, uczuciu, 

d. leczy z trosk, 

e. prowadzi do duchowego wyobcowania. 

3. Rola literatury w kszta towaniu postawy yciowej, np.:    0 – 2  
a. pobudza wyobra ni , 

b. dobór literatury odzwierciedleniem nastroju, 

c. zmiana lektury wiadectwem przemiany ideowej bohatera,    

d. dzie a Homera odwo uj ce si  do mitycznej przesz o ci / symbol klasycyzmu, 

e. Pie ni Osjana – pe ne grozy, legendowy charakter / symbol nowych tendencji. 

4. Stosunek do natury, np.:        0 – 4 
a. wra liwo  na pi kno przyrody, 

b. akceptacja prostoty, rodzimo ci, 

c. przeciwstawienie natury i cywilizacji [pojmowanie natury jako opozycji 

do cywilizacji ( ród a z a, konwenansów)], 

d. postrzeganie przyrody jako dope nienia literatury,   

e. przyroda jako t o dla rozmy la  [prze ywanie na onie natury swoich 

wewn trznych zmaga ],    

f. przyroda jako inspiracja do rozwa a  filozoficznych, 

g. przyroda jako przestrze  wolno ci.     

5. Odwo anie do ca o ci utworu, np.:       0 – 6  
a. nadwra liwo  emocjonalna powodem yciowych niepowodze ,   

b. upokorzenie towarzyskie ród em ogromnych cierpie  duchowych,   

c. ucieczka jako metoda rozwi zywania problemów / s abo  psychiczna, 

d. nieumiej tno  zdystansowania si  do rzeczywisto ci, 

e. odczucie „bólu istnienia”,        

f. decyzja o samobójstwie,         

g. uwik anie si  w kolejne romanse (wspominany na pocz tku, a potem z Lott ), 

h. niezwa anie na konwenanse,   

i. przyjacielski stosunek do innych ludzi (poszukiwanie pokrewnej duszy, 

zrozumienia, akceptacji), 

j. czu o  wobec dzieci, 
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k. teatralizacja ycia,  

l. malowanie - obraz wra liwo ci duszy,       

m. dzielenie si  swoimi przemy leniami za pomoc  listów, próby literackie, 

6. Podsumowanie, np.:         0 – 4 
- pe ne podsumowanie (Werter postrzega wiat przez pryzmat uczu , co pobudza 

wra liwo , wzbogaca wn trze cz owieka, jednocze nie u atwia i utrudnia kontakty 

z innymi lud mi, powoduje odczucie bólu istnienia, jest przyczyn  dramatycznych 

yciowych decyzji),         4 

- cz ciowe podsumowanie (Werter postrzega wiat przez pryzmat uczu , co jest 

przyczyn  jego dramatycznych decyzji yciowych, nieszcz , bólu),  (2) 

- próba podsumowania (Werter jest nieszcz liwy).     (1) 

 

Temat 2. Romantyk i pozytywista (Juliusz S owacki i Boles aw Prus) w kontek cie 
idea ów swojej epoki oceniaj  cywilizacj  zachodnioeuropejsk . Porównaj 
obraz Zachodu zawarty w poni szym fragmencie Lalki z tym, który znasz 
z Kordiana. Zwró  uwag  na znaczenie podró y po Europie w yciu 
bohaterów. 

 

I. ROZWINI CIE TEMATU (maksymalnie 25 punktów) 
Punktacja 

Lalka 

1. Pozytywne aspekty obrazu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, np.:  0-5 
a. logika mimo pozornego chaosu, 

b. praca jako si a twórcza, 

c. zaspokojenie wszelkich potrzeb duchowych i fizycznych jako cel rozwoju 

cywilizacji, 

d. d enie do szcz cia jako tre  ycia, 

e. po yteczno , pi kno, trwa o  jako cechy wytworów cywilizacji, 

f. bogactwo i ró norodno  dóbr i mo liwo ci, 

g. cywilizacja jako wci  rosn cy dorobek wielu pokole , 

h. porównanie Warszawy i Pary a, 

i. post p techniczny. 

2. Negatywne aspekty obrazu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, np.:  0-1 
a. wolna wola cz owieka jako z udzenie, 

b. prawo doboru naturalnego, zgodnie z którym s abi gin . 

3. Znaczenie podró y do Pary a w yciu Wokulskiego, np.:   0-2 
a. niezwykle intensywne nowe do wiadczenia (lot balonem, wizyta u magnetyzera 

itp.),  

b. poznanie Geista i jego idei, 

c. zmiana w spojrzeniu na wiat i siebie samego. 

4. Zwi zek obrazu cywilizacji Zachodu z ideami epoki, np.:   0-3 
a. organicyzmem,  

b. racjonalizmem,  

c. utylitaryzmem, 

d. scjentyzmem, 

e. darwinizmem. 

5. Funkcjonalne wykorzystanie tre ci Lalki.      0-1 
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Kordian 

6. Funkcjonalne wykorzystanie wiedzy o bohaterze.     0-1 
7. Obraz cywilizacji zachodnioeuropejskiej, np.:     0-4 

a. angielska demokracja jako pozór (scena z Dozorc ), 

b. wszechw adza pieni dza (np. scena z Dozorc , posta  Wioletty), 

c. wielka sztuka jako rodzaj oszustwa (uwagi o Szekspirze), 

d. mi o  jako towar (Wioletta), 

e. upadek najwy szego autorytetu: rachuba polityczna zamiast moralno ci (scena 

z Papie em), 

f. przeciwstawienie wiatu cywilizacji wiata natury (scena na Mont Blanc). 

8. Znaczenie podró y po Europie w yciu Kordiana, np.:    0-2 
a. podró  w poszukiwaniu warto ci, 

b. prze ycie kryzysu warto ci, g bokiego rozczarowania, 

c. znalezienie w asnej idei (przemiana duchowa). 

9. Konfrontacja obrazu cywilizacji Zachodu z ideami epoki, np.:   0-2 
a. idealizmem, 

b. indywidualizmem, 

c. idealizacj  natury, 

d. idealizacj  mi o ci, 

e. pot pieniem despotyzmu, 

f. patriotyzmem. 

10. Podsumowanie          0-4 
– pe ne podsumowanie (np. powinno dotyczy  ró nic w ocenie cywilizacji Zachodu 

i ich zwi zku z ideami pozytywizmu i romantyzmu),     (4) 

– niepe ne podsumowanie (np. powinno dotyczy  ró nic w ocenie cywilizacji  

Zachodu przez obu autorów),        (2) 

– próba podsumowania (np. lakoniczne stwierdzenie ró nicy w ocenie cywilizacji  

Zachodu przez obu autorów).        (1) 

 

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 zastosowana 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, fleksja,       12 

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

 i fleksja,           9 
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– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci  poprawne: 

sk adnia, s ownictwo, frazeologia,       6 

– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, leksykalnych 

 (s ownictwo i frazeologia), fleksyjnych,       3 

– 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 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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