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Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM

J´ zyk polski

Po ziom pod sta wo wy

Li sto pad 2009

Cz´Êç I – ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe

Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda jà ce go mo gà przy bie raç ró˝ nà for m´
j´ zy ko wà, ale ich sens mu si byç sy no ni micz ny wo bec mo de lu. Oce nia jàc pra c´ zda jà ce go, na le -
˝y sto so waç punk ta cj´ z mo de lu.
Uwa ga: Za pe∏ nà od po wiedê przy zna je si´ mak sy mal nà licz b´ punk tów, za nie pe∏ nà – wska za nà
w ru bry ce „punk ty czàst ko we”. Nie na le ̋ y przy zna waç po ∏ó wek punk tów.
Za brak od po wie dzi lub od po wiedê b∏´d nà nie przy zna je si´ punk tów.

1w w w. o p e r o n . p l

Nr 
za da nia

Pro po no wa ne od po wie dzi
Maksymalna 

licz ba punk tów
Punk ty 

czàst ko we

1. S∏o wo „kul to wy” prze sta ∏o byç kul to we, po nie wa˝ by -
∏o nad u˝y wa ne i si´ zba na li zo wa ∏o.

1 0

2. – za bie gi mar ke tin go we
– wa lo ry es te tycz ne
– po dziw od bior ców 
– uzna nie au to ra dzie ∏a za na uczy cie la, wy rocz ni´

1 0

3. C 1 0

4. Przed miot mo ̋ e si´ staç kul to wy, gdy:
– ko ja rzy si´ z uczu ciem no stal gii,
– sta no wi swo isty fe tysz,
– ko ja rzy si´ z po dzi wia nym sty lem ˝y cia lub po sta wà.

2 1
(za dwie
od po wie -

dzi)

5. Aka pit 7. roz wi ja (uzu pe∏ nia) tre Êci z aka pi tu 6. 1 0

6. fe tysz – przed miot ma gicz ny, po ̋ à da ny, przy no szà cy
szcz´ Êcie

1 0

7. swo bod ny jeê dziec – in dy wi du ali sta, ide ali sta, cz∏o -
wiek wol ny, po dà ̋ a jà cy w∏a snà Êcie˝ kà, nie pod da jà cy
si´ ˝ad nym ogra ni cze niom

1 0

8. Au tor tek stu przy wo ∏u je po sta wy ar ty stów, któ rzy nie
two rzà sztu ki dla wszyst kich. Mó wi o lu dziach, któ rzy
w swo jej twór czo Êci ∏a mià usta lo ne za sa dy, sprze ci -
wia jà si´ wi´k szo Êci, pro pa gu jà w∏a sny styl ˝y cia
i war to Êci.

1 0

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



J´zyk polski. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Nr 
za da nia

Pro po no wa ne od po wie dzi
Maksymalna

licz ba punk tów
Punk ty 

czàst ko we

9. W aka pi tach 9. i 10. au tor przy wo ∏u je wie le przy k∏a -
dów, by:
– uza sad niç twier dze nie, ˝e dzi siaj trud no okre Êliç, co

jest mod ne, a co nie,
– po ka zaç ró˝ no rod noÊç za in te re so waƒ m∏o dych lu -

dzi.
Wy star czy jed na od po wiedê.

1 0

10. W aka pi cie 1. cu dzy s∏ów s∏u ̋ y do wy od r´b nie nia po -
j´ cia.
W aka pi cie 2. s∏u ̋ y do wy od r´b nie nia ty tu ∏ów fil -
mów.

2 1
(za jed nà
po praw nà

od po wiedê)

11. Sta no wià na wià za nie do aka pi tu 10., wska zu jà
na kon ty nu acj´ my Êli z po przed nie go aka pi tu.

1 0

12. – spe cy ficz ny hu mor w ów cze snych fil mach
– za in te re so wa nie cza sa mi, któ re m∏o dym wy da jà si´

abs trak cjà
– znu dze nie ko mer cjà (po szu ki wa nie dzie∏ ma jà cych

wa lo ry i roz ryw ko we, i ar ty stycz ne)
– ten den cja do ory gi nal no Êci

2 1
(za dwie

po praw ne
odpowie -

dzi)

13. W aka pi cie 11. au tor sto su je for m´ 1 os. l. poj., ˝e by
na przy k∏ad:
– le piej po ka zaç punkt wi dze nia m∏o dych lu dzi,
– wzmoc niç si ∏´ ar gu men ta cji.
Wy star czy jed na od po wiedê.

1 0

14. Mi ro s∏aw P´ czak do cho dzi do wnio sku, ˝e lu dziom
po trzeb ne sà przed mio ty, oso by i miej sca kul to we,
dla te go wcià˝ po szu ku jà w kul tu rze „punk tów od nie -
sie nia”. Gdy nie znaj du jà ich w cza sach wspó∏ cze s -
nych, si´ ga jà do prze sz∏o Êci.

1 0

15. Przy k∏a dy ko lo kwia li zmów:
„w ce lach pry wat ko wych” (aka pit 6.), „ewi dent ny ob -
ciach” (9.), „ob cia cho we” (9.), „kom plet na abs trak -
cja” (11.), „t∏u my za Êmie wa jà si´ z grep sów Ja sia Fa -
so li” (11.)
U˝y te ko lo kwia li zmy u∏a twia jà zro zu mie nie tek stu,
czy nià go ∏a twiej szym, przy st´p niej szym. Tekst jest
prze zna czo ny dla od bior cy, któ ry nie jest spe cja li stà.

2 1
(za

wypisanie
przyk∏a -

dów)

16. C 1 0

Ra zem 20
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Cz´Êç II – pi sa nie w∏a sne go tek stu w zwiàz ku z tek stem li te rac kim zamieszczonym w arkuszu

Te mat 1: Roz cza ro wa nia ro man tycz nych ko chan ków. Do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji po da nych
frag men tów Kor dia na Ju liu sza S∏o wac kie go oraz Lal ki Bo le s∏a wa Pru sa i po rów naj po -
sta wy bo ha te rów. Zwróç uwag´ na postaci kobiet. Uwzgl´dnij znajomoÊç obu utworów.

I. ROZ WI NI¢ CIE TE MA TU (mak sy mal nie mo˝ na uzy skaç 25 pk t)

1. Roz po zna nie wst´p ne (0–4 pkt)
Na przy k∏ad:
Kor dian

a) traf ne umiej sco wie nie frag men tu (bo ha ter, po dró ̋ u jàc po Eu ro pie, przy by∏ do W∏och; akt II),
b) okre Êle nie te ma tu frag men tu,
c) Kor dian – m∏o dy ro man tyk, szu ka jà cy sen su ˝y cia; prze ̋ y∏ ju˝ kil ka roz cza ro waƒ,
d) Kor dian – ty po wy bo ha ter ro man tycz ny.
Lal ka

e) traf ne umiej sco wie nie frag men tu (po dró˝ z ¸´c ki mi do Kra ko wa; pod ko niec po wie Êci),
f) okre Êle nie te ma tu frag men tu,
g) Wo kul ski – bo ha ter czter dzie sto kil ku let ni, ku piec ga lan te ryj ny za ko cha ny w ary sto krat ce,
h) Wo kul ski – ∏à czy w so bie ce chy ro man ty ka i po zy ty wi sty (nie jest ty po wym ro man ty kiem), ko cha

jak ro man tyk.

2. Ana li za frag men tu Kor dia na (0–6 pkt)
Na przy k∏ad:
a) bo ha ter chce si´ prze ko naç, czy Wio let ta ko cha go szcze rze,
b) Wio let ta uda je uczu cie, jest nie szcze ra,
c) ko bie ta wy ̋ ej ce ni do bra ma te rial ne („Prze gra ∏eÊ mo je ser ce ra zem z klej no ta mi!!”),
d) bo ha ter przed k∏a da mi ∏oÊç nad war to Êci ma te rial ne („Ser ce two je prze k∏a dam nad wszel ki dar z∏o -

ty”),
e) Wio let ta znaj du je si´ pod wp∏y wem sil nych emo cji (licz ne wy krzyk nie nia, wy ra zy na ce cho wa ne

emo cjo nal nie),
f) sto su nek Wio let ty do Kor dia na si´ zmie nia, za le˝ nie od te go, czy Kor dian ma pie nià dze, czy nie

(„Jam sto kroç mó wi ∏a, ˝eÊ mi dro˝ szy nad ˝y cie”, „Jedê z dia b∏em!”, „Nie chaj ci´ g∏ód za bi je, za -
pa li pra gnie nie!”),

g) Kor dian gar dzi ko chan kà, mó wi o niej z iro nià („Praw dzi wie ta ko bie ta ko cha mi´ sza le nie”),
h) od je˝ d˝a, prze ko naw szy si´, ja ka jest na praw d´ („Kor dian sia da na ko nia i pa trzy na nià z uÊmie -

chem wzgar dy”),
i) di da ska lia do star cza jà nam do dat ko wych in for ma cji (np. o re ak cji ko bie ty).

3. Funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie zna jo mo Êci ca ∏e go tek stu (0–1 pkt)
Na przy k∏ad:
a) cel po dró ̋ y Kor dia na, 
b) dal sze lo sy bo ha te ra.

4. Ana li za frag men tu Lal ki (0–6 pkt)
Na przy k∏ad:
a) Wo kul ski kry tycz nie oce nia sie bie i swo je za cho wa nie („je stem sen ty men tal ny i nud ny”),
b) zda je so bie spra w´, ˝e Iza be la nie jest ko bie tà dla nie go,
c) znaj du je si´ pod wp∏y wem bar dzo sil nych emo cji (wy krzyk nie nia, py ta nia, wie lo krop ki),
d) jest Êwia do my, ˝e móg∏ prze wi dzieç to, co si´ sta ∏o („nie spo tka ∏a mnie ˝ad na nie spo dzian ka”),
e) Iza be la to ko bie ta ce nià ca war to Êci ma te rial ne,
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f) Iza be la nie po tra fi ko chaç praw dzi wie („jej mi ∏oÊç, fa∏ szy wy to war”),
g) Wo kul ski iro nicz nie wy po wia da si´ o ko bie tach,
h) je go spoj rze nie na ko bie ty zo sta ∏o wy pa czo ne przez po ezj´ ro man tycz nà,
i) wie rzy∏, ˝e Iza be la jest in na, szyb ko si´ prze ko na∏, jak bar dzo si´ my li.

5. Funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie zna jo mo Êci ca ∏e go tek stu (0–1 pkt)
Na przy k∏ad:
a) osta tecz na zmia na sto sun ku do Iza be li spo wo do wa na sy tu acjà w po cià gu (flirt ze Star skim), 
b) dal sze lo sy zwiàz ku Iza be li i Wo kul skie go,
c) dal sze lo sy Wo kul skie go.

6. Po rów na nie obu frag men tów (0–4 pkt)
Na przy k∏ad:
Po do bieƒ stwa:
a) wie rzy li, ˝e praw dzi wa (ro man tycz na) mi ∏oÊç ist nie je,
b) szyb ko prze ko na li si´, ˝e to nie praw da,
c) prze ko na li si´, ˝e ko bie ty sà fa∏ szy we, naj wa˝ niej sze sà dla nich war to Êci ma te rial ne,
d) gorz ko si´ roz cza ro wa li,
Ró˝ ni ce:
e) Kor dian Êwia do mie wy sta wi∏ Wio let t´ na pró b´,
f) Wo kul ski przy pad ko wo po zna∏, ja ka na praw d´ jest ¸´c ka,
g) Kor dian zda je si´ bez emo cji pod cho dzi do te go, co si´ sta ∏o,
h) Wo kul ski re agu je bar dzo emo cjo nal nie.

7. Wnio ski (0–3 pkt)
Pe∏ ny wnio sek (3 pkt)
Obaj bo ha te ro wie to m´˝ czyê ni ide ali zu jà cy mi ∏oÊç i ko bie ty. Uczu cia sà dla nich naj wa˝ niej sze.
Prze ̋ y wa jà g∏´ bo kie roz cza ro wa nie. Ka˝ dy z nich re agu je jed nak ina czej. Kor dian, któ ry prze ̋ y∏ ju˝
jed no mi ∏o sne roz cza ro wa nie (za koƒ czo ne pró bà sa mo bój czà), te raz ch∏od no oce nia za cho wa nie
Wio let ty. Dla Wo kul skie go to, co zro bi ∏a Iza be la, jest cio sem, któ ry go pro wa dzi do nie uda nej pró by
ode bra nia so bie ˝y cia.
Bo ha ter S∏o wac kie go szu ka sen su ˝y cia i po ko lej nych roz cza ro wa niach (m.in. fa∏ szy wà mi ∏o Êcià),
znaj du je cel – chce wal czyç o kraj (zwià zek z sy tu acjà Pol ski). Na kre acj´ po sta ci Wo kul skie go
(a zw∏asz cza ko lei je go uczu cia) mia∏ wp∏yw sto su nek po zy ty wi stów do ro man tycz nych idei.
Cz´ Êcio wy wnio sek (2 pkt)
Obaj bo ha te ro wie to m´˝ czyê ni ide ali zu jà cy mi ∏oÊç i ko bie ty. Uczu cia sà dla nich naj wa˝ niej sze.
Prze ̋ y wa jà roz cza ro wa nie, kie dy oka zu je si´, ˝e ich wy bran ki wy ̋ ej ce nià war to Êci ma te rial ne, po -
gar dza jà praw dzi wym uczu ciem.
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)
Dla obu bo ha te rów uczu cia sà naj wa˝ niej sze, dla te go tak bar dzo roz cza ro wa li si´ za cho wa niem swo -
ich uko cha nych.

II. KOM PO ZY CJA (0–5 pkt)

Kom po zy cj´ wy pra co wa nia oce nia si´ wte dy, gdy przy zna ne zo sta ∏y punk ty za roz wi ni´ cie te ma tu.

– pod po rzàd ko wa na za my s∏o wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wn´trz nie, przej rzy sta i lo -
gicz na; pe∏ na kon se kwen cja w uk∏a dzie gra ficz nym (5 pkt)

– upo rzàd ko wa na wo bec przy j´ te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od r´b nie nie g∏ów nych cz´ Êci (3 pkt)
– wska zu jà ca na pod j´ cie pró by po rzàd ko wa nia my Êli, na ogó∏ spój na (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.
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III. STYL (0–5 pkt)

– ja sny, ˝y wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi, uroz ma ico na lek sy ka (5 pkt)
– zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi, na ogó∏ ja sny, wy star cza jà ca lek sy ka (3 pkt)
– na ogó∏ ko mu ni ka tyw ny, do pusz czal ne sche ma ty j´ zy ko we (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

IV. J¢ ZYK (0–12 pkt)

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na sk∏ad nia, po praw ne s∏ow nic two, fra -
ze olo gia, flek sja (12 pkt)

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne: s∏ow nic two, sk∏ad nia, fra ze olo gia i flek sja (9 pkt)
– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w wi´k szo Êci po praw ne: s∏ow nic two, sk∏ad -

nia, fra ze olo gia (6 pkt)
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów sk∏a dnio wych, lek sy kal nych (s∏ow nic two i fra ze olo -

gia) i flek syj nych (3 pkt)
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów flek syj nych, licz nych b∏´ dów sk∏a dnio wych oraz lek -

sy kal nych. (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

V. ZA PIS (0–3 pkt)

– bez b∏´d na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne b∏´ dy) (3 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy II stop nia), na ogó∏ po praw na in ter punk cja (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy ró˝ ne go stop nia), in ter punk cja nie za k∏ó ca jà ca ko mu ni ka cji

(mi mo ró˝ nych b∏´ dów) (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

VI. SZCZE GÓL NE WA LO RY PRA CY (0–4 pkt)

Te mat 2: Do ko naj ana li zy po da ne go frag men tu Przed wio Ênia. Zwróç szcze gól nà uwa g´ na sce n´
po wi ta nia i to wa rzy szà ce jej emo cje. Wy ko rzy stu jàc zna jo moÊç ca ∏e go utwo ru, wy ja Ênij,
ja kie do Êwiad cze nia ˝y cio we wp∏y n´ ∏y na za cho wa nie Ce za re go Ba ry ki.

I. ROZWINI¢CIE TEMATU (mo˝ na uzy skaç mak sy mal nie 25 pk t)

1. Roz po zna nie wst´p ne (0–2 pkt)
Na przy k∏ad:
a) umiej sco wie nie frag men tu w ca ∏o Êci utwo ru (po za koƒ cze niu woj ny pol sko -bol sze wic kiej),
b) miej sce – dwo rek w Na w∏o ci na le ̋ à cy do ro dzi ny Wie lo s∏aw skich,
c) sce na przed sta wia przy jazd Ce za re go i Hi po li ta do je go do mu ro dzin ne go,
d) okre Êle nie re la cji mi´ dzy Ce za rym a Hi po li tem (np. przy ja cie le, Ce za ry ura to wa∏ Hi po li to wi ˝y -

cie).

2. Po da nie istot nych in for ma cji o Ba ry ce (0–2 pkt)
Na przy k∏ad:
a) dwu dzie sto let ni m∏o dzie niec,
b) dzie ciƒ stwo i m∏o doÊç sp´ dzi∏ w Ba ku,
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c) przy je cha∏ do Pol ski na proÊ b´ oj ca,
d) w Pol sce nie mia∏ ni ko go bli skie go.

3. Sce na po wi ta nia (0–8 pkt)
Na przy k∏ad:
a) ocze ki wa nie na przy jazd go Êci (po wóz cze ka jà cy na sta cji, za pa lo ne Êwia t∏a, do mow ni cy cze ka jà -

cy na pro gu do mu), 
b) szcz´ Êcie Hi po li ta wy wo ∏a ne po wro tem do do mu,
c) nie okre Êlo ne l´ ki Ba ry ki,
d) ra doÊç do mow ni ków z przy jaz du go Êci,
e) czu ∏e po wi ta nie przy by ∏ych przez Wie lo s∏aw skich,
f) ser decz ne po wi ta nie przez s∏u˝ b´ (woê ni c´, Ma cie ju nia, ku cha rza Woj ciu nia),
g) cie ka woÊç spo wo do wa na przy by ciem nie zna jo me go,
h) cha otycz ne roz mo wy, licz ne py ta nia, gwar,
i) sto su nek Wie lo s∏aw skich do Hi po li ta („wszy scy pa trzy li z ra do Êcià, nie mal z mi ∏o Êcià”),
j) ko la cja na czeÊç przy by ∏ych go Êci,
k) siel skoÊç sce ny.

4. Emo cje Ce za re go po przy jeê dzie do Na w∏o ci (0–6 pkt)
Na przy k∏ad:
a) szcz´ Êcie, ra doÊç („mia∏ w ser cu ra doÊç, roz kosz by tu, szcz´ Êcie”),
b) za do wo le nie z przy jaz du do ro dzi ny Hi po li ta („by ∏o mu do brze z ty mi ob cy mi ludê mi”),
c) po czu cie wspól no ty z ro dzi nà Wie lo s∏aw skich („jak by ich zna∏ i ko cha∏ od nie pa mi´t nych lat”),
d) za chwyt wy wo ∏a ny do mo wà at mos fe rà pa nu jà cà w Na w∏o ci („wszyst ko […] by ∏o do bre dla uczuç,

przy chyl ne i przy tul ne”),
e) po dziw („wszyst ko tu by ∏o na swo im miej scu, do brze po sta wio ne i ro zum nie strze ̋ o ne”),
f) zmia na na stro ju wy wo ∏a na al ko ho lem,
g) uczu cie ˝a lu, l´ ku mi mo ogól nej ra do Êci i bez tro ski,
h) wi zja bun tu, re wo lu cji, wy stà pie nia s∏u˝ by prze ciw ko szlach cie (mo tyw ra bun ko wy, ró˝ ni ca ma -

jàt ko wa).

5. Przy wo ∏a nie do Êwiad czeƒ ˝y cio wych, któ re za k∏ó ci ∏y siel skà at mos fe r´ po wi ta nia i wp∏y n´ ∏y
na za cho wa nie Ce za re go (0–4 pkt)

Na przy k∏ad:
a) be stial stwo re wo lu cjo ni stów w Ba ku,
b) gra bie ̋ e do ko ny wa ne przez re wo lu cjo ni stów (ma jà tek Ba ry ków, klej no ty ksi´˝ nej),
c) bez sen sow na Êmierç ofiar re wo lu cji (np. m∏o da Or mian ka),
d) Êmierç ro dzi ców,
e) sa mot noÊç Ce za re go,
f) ewo lu cja sto sun ku do re wo lu cji.

6. Wnio ski koƒ co we (0–3 pkt)
Pe∏ ny wnio sek (3 pkt)
Po da ny frag ment przed sta wia siel skà sce n´ po wi ta nia po wra ca jà cych z woj ny. Ar ka dyj ska (sie lan ko -
wa) wi zja pol skie go dwor ku w Na w∏o ci – wszyst ko do brze urzà dzo ne, paƒ stwo sà lu bia ni przez s∏u˝ -
b´, po wrót m∏o dych z woj ny wy wo ∏u je ogól nà ra doÊç. Do Êwiad cze nia ˝y cio we Ce za re go (re wo lu cja
w Ba ku) po wo du jà, ˝e do strze ga on zmierzch te go Êwia ta, nad cho dzà ce za gro ̋ e nia. Pi sarz w ten spo -
sób pod kre Êla ana chro nicz noÊç tak ˝y jà ce go Êwia ta szla chec kie go.
Cz´ Êcio wy wnio sek (2 pkt)
Wra ca jà cy z woj ny bo ha te ro wie sà ra do Ênie wi ta ni przez miesz kaƒ ców Na w∏o ci. Po czàt ko wa at mos -
fe ra bez tro ski i pe∏ ni szcz´ Êcia zo sta je za k∏ó co na przez nie po ko je Ce za re go zwià za ne z my Êla mi
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o bun cie pod da nych prze ciw ko pa nom. Uka zu jàc nie po ko je Ce za re go, ˚e rom ski chcia∏ prze strzec
przed groê bà re wo lu cji.
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)
Po da ny frag ment przed sta wia siel skà sce n´ po wi ta nia po wra ca jà cych z woj ny. I go Êcie, i do mow ni -
cy cie szà si´ ze spo tka nia. At mos fe ra bez tro ski i pe∏ ni szcz´ Êcia zo sta je za k∏ó co na przez nie po ko je
Ce za re go wy wo ∏a ne my Êla mi o bun cie pod da nych prze ciw ko pa nom.

II. KOM PO ZY CJA (0–5 pkt)

Kom po zy cj´ wy pra co wa nia oce nia si´ wte dy, gdy przy zna ne zo sta ∏y punk ty za roz wi ni´ cie te ma tu.

– pod po rzàd ko wa na za my s∏o wi funk cjo nal ne mu wo bec te ma tu, spój na we wn´trz nie, przej rzy sta i lo -
gicz na; pe∏ na kon se kwen cja w uk∏a dzie gra ficz nym (5 pkt)

– upo rzàd ko wa na wo bec przy j´ te go kry te rium, spój na; gra ficz ne wy od r´b nie nie g∏ów nych cz´ Êci (3 pkt)
– wska zu jà ca na pod j´ cie pró by po rzàd ko wa nia my Êli, na ogó∏ spój na (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

III. STYL (0–5 pkt)

– ja sny, ˝y wy, swo bod ny, zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi, uroz ma ico na lek sy ka (5 pkt)
– zgod ny z za sto so wa nà for mà wy po wie dzi, na ogó∏ ja sny, wy star cza jà ca lek sy ka (3 pkt)
– na ogó∏ ko mu ni ka tyw ny, do pusz czal ne sche ma ty j´ zy ko we (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

IV. J¢ ZYK (0–12 pkt)

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na, uroz ma ico na sk∏ad nia, po praw ne s∏ow nic two, fra -
ze olo gia, flek sja (12 pkt)

– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw ne: s∏ow nic two, sk∏ad nia, fra ze olo gia i flek sja (9 pkt)
– j´ zyk w ca ∏ej pra cy ko mu ni ka tyw ny, po praw na flek sja, w wi´k szo Êci po praw ne: s∏ow nic two, sk∏ad -

nia, fra ze olo gia (6 pkt)
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów sk∏a dnio wych, lek sy kal nych (s∏ow nic two i fra ze olo -

gia) i flek syj nych (3 pkt)
– j´ zyk w pra cy ko mu ni ka tyw ny mi mo b∏´ dów flek syj nych, licz nych b∏´ dów sk∏a dnio wych oraz lek -

sy kal nych. (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

V. ZA PIS (0–3 pkt)

– bez b∏´d na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne b∏´ dy) (3 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy II stop nia), na ogó∏ po praw na in ter punk cja (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy ró˝ ne go stop nia), in ter punk cja nie za k∏ó ca jà ca ko mu ni ka cji

(mi mo ró˝ nych b∏´ dów) (1 pkt)

Uwa ga: je Êli po wy˝ sze kry te ria nie zo sta ∏y spe∏ nio ne, nie przy zna je si´ punk tów.

VI. SZCZE GÓL NE WA LO RY PRA CY (0–4 pkt)
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