
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl

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 rozszerzony

Li sto pad 2009

Te mat 1: Ro la na wià zaƒ do twór czo Êci Le opol da Staf fa w Kwia tach pol skich Ju lia na Tu wi ma.
Opra cuj te mat, do ko naj ana li zy i in ter pre ta cji obu utwo rów.

I. ROZ WI NI¢ CIE TE MA TU (mo˝ na uzy skaç mak sy mal nie 26 pk t)

1. Wst´p ne roz po zna nie (0–1 pkt)
Na przy k∏ad:
a) mo tyw dzie ciƒ stwa w obu tek stach,
b) do strze ̋ e nie obec no Êci alu zji li te rac kiej w tek Êcie Tu wi ma.

Ju lian Tu wim, Kwia ty pol skie (frag ment)

2. Kon struk cja wy po wie dzi (0–3 pkt)
Na przy k∏ad:
a) sy la bo to nizm (re gu lar ny roz k∏ad ak cen tów z nie wiel ki mi od chy le nia mi ak cen to wy mi),
b) re gu lar na bu do wa (dzie wi´ cio zg∏o sko wiec, uk∏ad ry mów, sta ∏y roz k∏ad ak cen tów) s∏u ̋ y zryt mi zo -

wa niu tek stu,
c) nar ra tor (oso ba mó wià ca) – oso ba za fa scy no wa na twór czo Êcià Le opol da Staf fa,
d) wy zna nie oso bi ste („nie po tra fi´ ode rwaç si´”, „Znam to”, „Os∏u pia ∏y, drze mi´”),
e) j´ zy ko we ukszta∏ to wa nie tek stu, na przy k∏ad: wy li cze nia („roz ko szy, smut ku i za chwy tu”, „Âmie -

j´ si´ […], wzdy cham, p∏a cz´”), s∏ow nic two po tocz ne (ru pie cie, gra ty), neo lo gizm („przed staf -
fia”).

3. Wst´p na ana li za frag men tu (0–2 pkt)
Na przy k∏ad:
a) wra ̋ e nia oso by mó wià cej po lek tu rze to mu po ezji Staf fa,
Ar gu men ty:

b) ksià˝ ka wa˝ na, zna czà ca („Wier sze, od któ rych nie po tra fi´/ Ode rwaç si´ od dwóch lat pra wie”,
„Czy tam, po sto kroç ju˝ czy ta ne”),

c) wy wo ∏u je ró˝ ne emo cje (roz kosz, smu tek, za chwyt, „Âmie j´ si´ nad nià, wzdy cham, p∏a cz´”),
d) do strze ̋ e nie, ˝e ka˝ de ko lej ne czy ta nie po zwa la od kry waç coÊ no we go („Ksià˝ ka – no wi na pe∏ na

mi tów/ I sta rych s∏ów, i no wych zna czeƒ”).

Le opold Staff, Dzie ciƒ stwo

4. Kon struk cja wy po wie dzi (0–3 pkt)
Na przy k∏ad:
a) roz po zna nie ga tun ku – so net,
b) bu do wa stro ficz na (2 stro fy czte ro wer so we i dwie trzy wer so we), cha rak te ry stycz ny uk∏ad ry mów

(ab ba, ba ab, cdc, dcd),
c) kom po zy cja wy po wie dzi li rycz nej (stro fy 1–3 – opis, stro fa 4 – re flek sje),
d) li ry ka oso bi sta,
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e) pod miot li rycz ny – oso ba wspo mi na jà ca swo je dzie ciƒ stwo,
f) j´ zy ko we ukszta∏ to wa nie tek stu, na przy k∏ad epi te ty („ze psu te ze ga ry”, „nie me skrzyp ce”, „usch∏a

nie za po mi naj ka”), me ta fo ry („po ezja sta rych stud ni”, „las cza rów”), po rów na nia („Bo by ∏o to jak
po dró˝ sza lo na po Êwie cie”), prze rzut nie („nie za po mi naj ka/ drze mie”, „baj ka/ szep ta ∏a”).

5. Ob raz dzie ciƒ stwa (0–3 pkt)
Na przy k∏ad:
a) wspo mi na nie dzie ci´ cych za baw (zbie ra nie mo ty li, znacz ków, za ba wa ma gicz nà la tar nià),
b) dzie ci´ ce od kry wa nie Êwia ta, pierw sze wta jem ni cze nia („klucz […] otwo rzy mi zam ki skry te

w taj ny pa rów”),
c) czas ra do Êci, szcz´ Êcia,
d) czas ma gii i ta jem ni cy („las cza rów”),
e) wspo mi na nie dzie ciƒ stwa êró d∏em szcz´ Êcia,
f) dzie ciƒ stwo – Êwiat baj ko wy,
g) dzie ciƒ stwo cza sem „sza lo nej po dró ̋ y po Êwie cie”.

6. Na wià za nia do wier sza Staf fa w Kwia tach pol skich (0–8 pkt)
Na przy k∏ad:
a) wy ja Ênie nie po j´ cia „alu zja li te rac ka” – Êwia do me na wià za nie przez pi sa rza do in ne go dzie ∏a li te -

rac kie go,
Ar gu men ty:

b) cy ta ty: „Po ezja sta rych stud ni”, „By ∏y dzie ciƒ stwu me mu la sem/ Cza rów”,
c) zmo dy fi ko wa ne cy ta ty: „Ksi´ ga, gdzie nie za po mi naj ka/ Drze mie” (u Staf fa: „Z˝ó∏ k∏a ksi´ ga, gdzie

usch∏a nie za po mi naj ka/ Drze mie”), „…Zbie ra ∏em za rdze wia ∏e/ Klu cze” (u Staf fa: „Zbie ra ∏em za -
rdze wia ∏e, sta re klu cze…”, „Sen nie do rzecz ny… sen jak szcz´ Êcie…” (u Staf fa „Sen s∏od ki, nie -
do rzecz ny, jak szcz´ Êcie… jak szcz´ Êcie…”),

d) przy wo ∏a nie sym bo licz nych miejsc, przed mio tów po ja wia jà cych si´ w wier szu Staf fa – na przy -
k∏ad strych, nie me skrzyp ce,

Od nie sie nia do re flek sji na te mat dzie ciƒ stwa:

e) nie uchron ne prze mi ja nie dzie ciƒ stwa i je go cha rak te ry stycz nych ele men tów („Ru pie cie stry -
chów – mar noÊç, mar noÊç,/ Znie ru cho mie nie i umar ∏oÊç”),

f) do strze ̋ e nie uro ków dzie ciƒ stwa, uro dy ˝y cia w co dzien nych sy tu acjach i apro ba ta te go przez nar -
ra to ra Kwia tów pol skich,

g) po kre wieƒ stwo du cho we („Znam to”, „Wszyst ko jak ja”),
h) mi mo up∏y wu cza su i prze mi ja nia wspo mnie nia dzie ciƒ stwa da jà ra doÊç („Sen nie do rzecz ny… sen

jak szcz´ Êcie…”),
i) po dziw dla po ety, za chwyt, apro ba ta („Jak on wie wszyst ko, ten cza ro dziej”, zwro ty na ce cho wa ne

do dat nio „tak, to po ezja”, „i to po ezja”),
j) uni wer sa lizm, praw da o ˝y ciu – uchwy ce nie przez Staf fa ty po wych od czuç, zja wisk, emo cji, ludz -

kich do Êwiad czeƒ („We Lwo wie? Nie. To by ∏o w ¸o dzi./ To by ∏o wsz´ dzie i tak sa mo!”).

7. Okre Êle nie ro li na wià zaƒ do wier sza Staf fa (0–2 pkt)
Na przy k∏ad:
a) po dziw dla twór czo Êci Staf fa,
b) wy raz oso bi stych emo cji i fa scy na cji,
c) wy raz du cho we go doj rze wa nia, pierw szych wta jem ni czeƒ po etyc kich,
d) od wo ∏a nie si´ do mà dro Êci ˝y cio wej star sze go, do Êwiad czo ne go twór cy,
e) kon ty nu acja mi tu dzie ciƒ stwa – cza su po zy tyw nych emo cji, szcz´ Êcia, ra do Êci.
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8. Funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie kon tek stów (0–1 pkt)
Na przy k∏ad:
a) kon tekst bio gra ficz ny (po wsta nie Kwia tów pol skich na emi gra cji),
b) kon tekst hi sto rycz no li te rac ki (Staff oj cem du cho wym Ska man dry tów),
c) kon tekst li te rac ki – funk cjo no wa nie alu zji li te rac kiej w in nym utwo rze,
d) kon tekst fi lo zo ficz ny – afir ma cja ˝y cia w po ezji Staf fa (zgo da na ˝y cie w ca ∏ej je go z∏o ̋ o no Êci, ze

wzgl´d nà rów no wa gà cier pie nia i szcz´ Êcia).

9. Wnio ski (0–3 pkt)
Pe∏ ny wniosek (3 pkt)
Do strze ̋ e nie, ˝e w obu tek stach twór cy pi szà o dzie ciƒ stwie ja ko okre sie prze mi ja jà cym, ale jed no -
cze Ênie da jà cym cz∏o wie ko wi szcz´ Êcie. Uza sad nie nie obec no Êci na wià za nia do wier sza Staf fa
w Kwia tach pol skich Tu wi ma. To alu zja li te rac ka, pod kre Êla jà ca uzna nie dla au to ra Dzie ciƒ stwa. To
tak ̋ e spo sób po ka za nia ludz kich do Êwiad czeƒ, opi sy wa nia dzie ciƒ stwa i je go oce ny.
Cz´ Êcio wy wniosek (2 pkt)
Do strze ̋ e nie, ˝e w obu tek stach twór cy pi szà o dzie ciƒ stwie ja ko okre sie prze mi ja jà cym, ale jed no -
cze Ênie da jà cym cz∏o wie ko wi szcz´ Êcie. 
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)
Do strze ̋ e nie, ˝e w obu tek stach twór cy po dob nie pi szà o dzie ciƒ stwie.

II. KOM PO ZY CJA (0–2 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 (2 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 (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 (0–2 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 (2 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 (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 (0–8 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 i flek sja (8 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 (6 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 i fra ze olo gia (4 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), flek syj nych (2 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, 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.

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

3w w w. o p e r o n . p l

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

V. ZA PIS (0–2 pkt)

– bez b∏´d na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne b∏´ dy) (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy ró˝ ne go stop nia), na ogó∏ po praw na in ter punk cja (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 i in ter pre ta cji po da nych utwo rów i za pre zen tuj przed sta wio nà w nich
kon cep cj´ cz∏o wie ka i je go ˝y cia. Zwróç uwa g´ na spo sób ukszta∏ to wa nia wy po wie dzi
po etyc kiej.

I. ROZ WI NI¢ CIE TE MA TU (mo˝ na uzy skaç mak sy mal nie 26 pk t)

1. Roz po zna nie za sa dy ze sta wie nia tek stów (0–1 pkt)
Na przy k∏ad:
a) ró˝ ne wi zje cz∏o wie ka,
b) czas po wsta nia – tek sty z XVI w.,
c) ró˝ ne spo so by mó wie nia.

2. Kon struk cja wy po wie dzi (0–6 pkt)
Na przy k∏ad:
PieÊƒ XIX (0–3 pkt)
a) pod miot li rycz ny – po eta -my Êli ciel, mo ra li sta, na uczy ciel,
b) pod miot li rycz ny – funk cja form za im ków („ze mnà” a „nam”, „nas”),
c) ad re sat – lu dzie po trze bu jà cy wska zó wek, ma jà cy wàt pli wo Êci co do te go, jak ˝yç, ja kie war to Êci

uznaç za naj wa˝ niej sze,
d) li ry ka zwro tu do ad re sa ta,
e) pieÊƒ, re gu lar noÊç bu do wy, stro ficz noÊç,
f) kom po zy cja – te za, uza sad nie nie te zy, wnio sek, pod su mo wa nie (po do bieƒ stwo do bu do wy mo wy),
So net IV (0–3 pkt)
g) pod miot li rycz ny – cz∏o wiek prze ko na ny o w∏a snej s∏a bo Êci, szu ka jà cy po mo cy,
h) pod miot li rycz ny – funk cja form za im ków („na sze”, „nasz” a „me go”, „mnie”),
i) ad re sat – Bóg; zwro ty j´ zy ko we po twier dza jà ce roz po zna nie („o nasz mo˝ ny Pa nie”, „Kró lu po -

wszech ny”, „Ty mnie przy so bie po staw…”),
j) mo no log li rycz ny, li ry ka bez po Êred nia,
k) so net (so net fran cu ski), ry go ryzm wer sy fi ka cyj ny, uk∏ad ry mów, 
l) zwià zek bu do wy utwo ru z tre Êcià – 2 pierw sze stro fy opi su jà ce ˝y cie cz∏o wie ka i za gro ̋ e nia, 3 i 4

stro fa – re flek sje do ty czà ce cz∏o wie ka, je go miej sca w Êwie cie i spo so bu ra dze nia so bie z za gro ̋ e -
nia mi,

m) kom po zy cja – funk cja ko lej no Êci przy wo ∏a nia za gro ̋ eƒ – sza tan, „Êwia ta ∏a ko me mar no Êci”, cia -
∏o (gra da cja),

n) funk cja ty tu ∏u.

3. Ob raz cz∏o wie ka i je go ˝y cia (0–10 pkt) 
Na przy k∏ad:
PieÊƒ XIX (0–5 pkt)
a) sil ny, mo ̋ e sam de cy do waç o swo im ˝y ciu, wy braç spo sób ˝y cia i naj wa˝ niej sze dla sie bie war to -

Êci,
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b) stwo rzo ny przez Bo ga do wy˝ szych ce lów („I szko da zwaç cz∏o wie kiem, kto by dl´ ce ˝y je/ Tka jàc,
le jàc w si´ wszyt ko, pó ki zsta wa szy je”), 

c) cz∏o wiek ró˝ ni si´ od zwie rzàt, ma ro zum, po tra fi mó wiç,
d) po wi nien trosz czyç si´ o za pew nie nie so bie pa mi´ ci po Êmier ci, o do brà s∏a w´ – s∏u ̋ yç jej,
e) ró˝ ne mo˝ li wo Êci zdo by cia s∏a wy (ka˝ dy cz∏o wiek otrzy ma∏ ta lent, po wi nien go w∏a Êci wie wy ko -

rzy staç, np. praw nik, po li tyk, na uczy ciel, ˝o∏ nierz),
f) po gar da dla rze czy do cze snych, na gan noÊç za cho waƒ ogra ni cza jà cych si´ do po go ni za do bra mi

ma te rial ny mi, do za spo ka ja nia je dy nie po trzeb kon sump cyj nych,
g) ko niecz noÊç dba nia o rze czy god ne cz∏o wie ka („Prze to chciej my wziàç przed si´ my Êli god ne sie -

bie”),
h) po ̋ y tek dla oj czy zny ce lem ludz kich dzia ∏aƒ,
So net IV (0–5 pkt)
i) s∏a by, sam nie jest w sta nie wal czyç z po ku sa mi Êwia ta,
j) po trze bu je po mo cy, wspar cia,
k) nie zdol ny do do ko na nia w∏a Êci we go wy bo ru („nie bacz ny”),
l) roz dar ty we wn´trz nie,
m) nie ustan nie wal czà cy z po ku sa mi,
n) sza tan, roz ko sze Êwia ta („Êwia ta ∏a ko me mar no Êci”) i cia ∏o ja ko czyn ni ki pro wa dzà ce cz∏o wie ka

do upad ku,
o) za gro ̋ e nie stwa rza ne przez cia ∏o, któ re po win no byç osto jà bez pie czeƒ stwa, po t´ gu je tra gizm sy -

tu acji cz∏o wie ka,
p) Bóg ja ko je dy na osto ja cz∏o wie ka, na dzie ja na zwy ci´ stwo nad po ku sa mi i zba wie nie.

4. J´ zy ko we ukszta∏ to wa nie tek stu (0–5 pkt)
Na przy k∏ad:
PieÊƒ XIX

a) an ty no mia – „do cze sne rze czy” – „do bra s∏a wa” i jej funk cja,
b) py ta nia re to rycz ne – wy ra ̋ a jà po sta w´ emo cjo nal nà pod mio tu li rycz ne go,
c) po wtó rze nia (np. „da∏ nam ro zum, da∏ mo w´”, „niech szcze pi […], nie chaj czy ni”, „my Êli wa˝ ne

[…], my Êli wa˝ ne”) – pod kre Êla jà wa˝ noÊç tre Êci,
d) wy ra zy na ce cho wa ne emo cjo nal nie (np. „by dl´ ce”, „pro stak”, „be sty je”) – wy ra ̋ a jà sto su nek oso -

by mó wià cej do opi sy wa nej tre Êci,
So net IV

e) an ty no mia po kój – bój i jej funk cja,
f) prze rzut nie – uwy pu kla jà zna cze nia, pod kre Êla jà wa g´ s∏ów,
g) in wer sje sk∏a dnio we – pod kre Êla jà cha os Êwia ta,
h) pa ra dok sy i ich funk cja,
i) pe ry fra za „sro gi ciem no Êci Het man” i jej funk cja,
j) zda nia wy krzyk ni ko we – pod kre Êla jà emo cjo nal noÊç mo no lo gu li rycz ne go,
k) epi te ty, okre Êle nia emo cjo nal nie na ce cho wa ne („strasz li wy bój”, „mo˝ ny Pan”) wska zu jà na sto -

su nek pod mio tu li rycz ne go do przed sta wia nej rze czy wi sto Êci.

5. Funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie kon tek stów (0–1 pkt)
Na przy k∏ad:
a) kon tekst bi blij ny – Ksi´ ga Ro dza ju, Ksi´ ga Ko he le ta, 
b) kon tekst hi sto rycz no li te rac ki,
c) kon tekst fi lo zo ficz ny.
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6. Wnio ski (0–3 pkt)
Pe∏ ny wnio sek (3 pkt) 
Do strze ̋ e nie po do bieƒstw i ró˝ nic w przed sta wio nej w obu tek stach wi zji cz∏o wie ka i je go ˝y cia (si -
∏a – s∏a boÊç cz∏o wie ka, mo˝ li woÊç wp∏y wa nia na ˝y cie, sto su nek do rze czy do cze snych, cel ˝y cia
cz∏o wie ka). Wska za nie ró˝ nic w spo so bie ukszta∏ to wa nia wy po wie dzi po etyc kiej. Ba ro ko we nie po -
ko je w wier szu S´ pa -Sza rzyƒ skie go. 
Cz´ Êcio wy wnio sek (2 pkt)
Wska za nie naj wa˝ niej szej ró˝ ni cy w ob ra zie cz∏o wie ka i je go ˝y cia oraz w spo so bie ukszta∏ to wa nia
wy po wie dzi po etyc kiej.
Pró ba pod su mo wa nia (1 pkt)
Wska za nie pod sta wo wej ró˝ ni cy w ob ra zie cz∏o wie ka i je go ˝y cia.

II. KOM PO ZY CJA (0–2 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 (2 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 (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 (0–2 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 (2 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 (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 (0–8 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 i flek sja (8 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 (6 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 i fra ze olo gia (4 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), flek syj nych (2 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, 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 (0–2 pkt)

– bez b∏´d na or to gra fia, po praw na in ter punk cja (nie licz ne b∏´ dy) (2 pkt)
– po praw na or to gra fia (nie licz ne b∏´ dy ró˝ ne go stop nia), na ogó∏ po praw na in ter punk cja (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)

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


