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MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ZADA Z ARKUSZA
EGZAMINACYJNEGO I
Zadanie sprawdzaj ce rozumienie czytanego tekstu Dwug os o tolerancji.
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.

L.p.

Odpowiedzi

1.

e s one przeciwne, odmienne
mo na uzna : Legutko ci gle nie jest entuzjast tolerancji
(cho jej nie neguje), Sadurski jest zwolennikiem tolerancji
swoje jako liberalne, Legutki jako konserwatywne
– sama nie stanowi (nie ustanawia) warto ci
– zaciera ró nice j zykowe i poj ciowe
– nie ulepsza rzeczywisto ci
tez , e tolerancja s u y toleruj cym
upadaj cy dobry obyczaj; bo co nie jest zabronione, staje si
dozwolone
Legutko  pogl dy przeciwnika na moralno
drugiego rz du  s mniej wa ne, po lednie; drugiego
stopnia  odnosz si do innych warto ci, s wa niejsze
niezgoda = tolerancja, nietolerancja = eliminacja
podkopywa yby autorytet (likwidowa by punkt odniesienia)
np.:
– spo ecze stwa tolerancyjnego (ak. 6.)  zaznaczenie
dystansu (ironii), nadanie charakteru poj cia (nazwy
w asnej)
– tolerancja jest warto ci drugiego rz du (ak. 10.) 
uwiarygadniaj ce przytoczenie cytatu
– tak samo dobr jak ka da inna (ak. 14.)  wprowadzenie
do tekstu wyra enia powszechnie u ywanego,
standardowego
– nie akceptowa  (ak. 11.)  wyodr bnienie poj cia
istotnego dla rozwa a
np.:
– tolerancja [...] jak wielki buldo er  wyolbrzymienie,
– rzeczywisto [...] jak dom towarowy  ukazanie
ró norodno ci, bogactwa. czy je negacja.
Uwaga: nie uznaje si tego, co tkwi w naturze ka dego
porównania, np.: obrazowe przedstawienie, zilustrowanie,
przybli enie czytelnikowi
Ci gle lubi tolerancj , Lubi tolerancj ; pierwsze
przekszta cenie
Sadurskiego, aprobuj ce
za logiczne uzasadnienie stanowiska
Uwaga: nie uznaje si odpowiedzi typu: bo mam podobne
pogl dy, bo jestem tolerancyjny, bo tolerancja to wa na
warto 

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
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Maksymal Punkty
nie
cz stkowe
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1

0

1
2

0
1

1
2

0
1

1
1

0
0

2
1

1
0

(za co najmniej
dwa
wskazania)

2

( za co
najmniej dwa
przyk ady z
okre leniami )

2

1

(za przyk ad z
okre leniem)

1

( za dwa
przyk ady z
okre leniami )

(za przyk ad z
okre leniem)

1

0

2

1

1

0
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Temat 1.: Odczytuj c dwa poetyckie manifesty, porównaj pokolenia, które si w nich
wypowiedzia y.
I.
1.
2.
–
–
3.
4.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
6.
7.
–
–
–
–
8.
9.
–
–
–

ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska maksymalnie 25 punktów)
Punktacja
nazwanie pokole ,
0-1
nazwanie cech manifestu pokoleniowego:
0-2
wypowied w imieniu pokolenia,
okre lenie postawy pokolenia (sformu owanie programu),
dostrze enie w obu wierszach cech manifestu  my, nam (w Ko cu wieku
równie zwrot do cz owieka z ko ca wieku),
0-1
odczytanie programu romantyków w Odzie do m odo ci:
0-10
czenie si w uczuciach i dzia aniu (bycie wspólnot ),
dzia anie dla szcz cia ogó u,
czerpanie si y z jedno ci,
kierowanie si w yciu uczuciem,
po wi cenie si dla szcz cia innych (z o enie ofiary z ycia),
odpowiadanie przemoc na przemoc,
kszta towanie charakteru od m odo ci (jak Herakles),
mierzenie si na zamiary (si ganie po to, co z racjonalnego punktu widzenia wydaje
si niemo liwe),
wiara w pot g m odo ci,
stworzenie nowego, lepszego wiata,
odczytanie nawi za mitologicznych (Herakles, Hebe, lot Ikara, zielone lata),
0-1
dostrze enie wp ywów idei o wiecenia (jakobini, wspólnota, kszta towanie
charakterów),
0-1
scharakteryzowanie postawy pokolenia w Ko cu wieku:
0-4
brak programu  zast pienie go negacj dotychczasowych postaw,
zanegowanie postaw zarówno kreatywnych, jak i destrukcyjnych czy pasywnych (co
najmniej po jednym przyk adzie),
interpretacja puenty wiersza (np. s abo cz owieka, bezradno wobec z a),
nazwanie postawy (dekadentyzm),
dostrze enie konstrukcji wiersza (pytanie  odpowied  czasem w postaci
retorycznego pytania; zmiana nam na ty) jako wzmacniaj cej jego wymow , 0-1
podsumowanie:
0-4
pe ne, np.: uogólnienie postaw i ró nic mi dzy nimi, uzasadnienie ich
uwarunkowaniami historycznymi i filozoficznymi,
(4)
cz ciowe, np.: uogólnienie postaw i ró nic mi dzy nimi,
(2)
próba podsumowania, np.: nazwanie jednej istotnej ró nicy mi dzy pokoleniami. (1)

II.
KOMPOZYCJA (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.
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III.
STYL (5 punktów)
– jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan form wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
– zgodny z zastosowan form wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczaj ca leksyka,
– na ogó komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.

5
3
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,
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia
i fleksja,
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci poprawne
sk adnia, s ownictwo, frazeologia,
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, s ownikowych,
frazeologicznych i fleksyjnych,
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów
sk adniowych, s ownikowych, frazeologicznych.

12
9
6
3
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),
– poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia), na ogó poprawna interpunkcja,
– poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), interpunkcja niezak ócaj ca
komunikacji (mimo ró nych b dów).

3
2
1

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0-4

Temat 2.: Dlaczego przegra ? Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomo ci Lalki
Boles awa Prusa przedstaw przyczyny pora ki Stanis awa Wokulskiego.
I.
ROZWINI CIE TEMATU (mo na uzyska maksymalnie 25 punktów)
Fragment
1. umiejscowienie fragmentu w powie ci (pobyt w Pary u  ucieczka spowodowana
rozczarowaniem ukochan ),
2. odczytanie sensu fragmentu:
– rozmy lania Wokulskiego nad swoim sposobem prze ywania mi o ci,
– punkt wyj cia rozmy la : widok zbioru wierszy Mickiewicza,
3. odczytanie sensu cytatu z Mickiewicza:
– wypowied romantyka zakochanego bez wzajemno ci,
4. nazwanie uczu ukazanych w cytacie:
– cierpienie w samotno ci,
– pragnienie wyra enia cierpienia wobec ukochanej, zadania jej bólu,
– niemo no uczynienia tego,
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5.
–

scharakteryzowanie stosunku Wokulskiego do mi o ci romantycznej:
Wokulski obwinia romantyczn poezj (za to, e wpoi a mu//dwóm pokoleniom
daleki od ycia idea mi o ci),
– Wokulski przeciwstawia dramatycznej mi o ci romantycznej mi o - ród o
szcz cia,
– opami tanie: pytanie o przyczyny ukszta towania si tragicznego modelu mi o ci,
6. scharakteryzowanie stosunku Wokulskiego do romantycznego poety:
– wspó czucie i podziw dla Mickiewicza (m ka dla dobra narodu),
– oskar enie spo ecze stwa,
– poczucie wspólnoty losu z romantycznym poet (mi o do panien z wy szych
ni oni rodów),
7. dostrze enie j zykowych znaków poczucia wspólnoty losu z Mickiewiczem
 twoim, moim i naszym nieszcz ciom ,
Powie
8. wskazanie przyczyn kl ski Wokulskiego,
np.:
– idealizowanie Izabeli (podanie co najmniej jednego argumentu),
– prawdziwe oblicze Izabeli (co najmniej jeden konkret),
– chwile przejrzenia Wolkulskiego (co najmniej jeden przyk ad),
– reakcje Wokulskiego w chwilach przejrzenia (co najmniej jeden przyk ad),
– pieni dz  najwy ej ceniona w spo ecze stwie warto (co najmniej jeden
przyk ad),
– tytu wyznacza pozycj spo eczn (co najmniej jeden przyk ad, np. pozycja
Ksi cia w ród arystokratów),
– stosunek arystokracji do Wokulskiego,
– niedocenianie przez spo ecze stwo dzia a Wokulskiego na rzecz ogó u
(co najmniej jeden przyk ad),
9. wykorzystanie kontekstów,
np.:
– biografia Mickiewicza,
– bohaterowie literaccy, na drodze mi o ci których stan o spo ecze stwo,
10. podsumowanie:
– pe ne: np. dostrze enie, e dramat Wokulskiego wpisuje si w konflikt jednostki
ze zbiorowo ci (lub: wynika z konfliktu warto ci uznawanych przez jednostk
i przez zbiorowo ) i jako taki jest ponadczasowy,
– cz ciowe: np. stwierdzenie, e dramat zarówno Wokulskiego, jak i kochanków
romantycznych wynika z nadmiernego idealizowania kobiet, które by y typowymi
tworami swoich czasów,
– próba podsumowania: np. stwierdzenie, e Wokulski i Mickiewicz nieszcz liwie
kochali i chcieli da szcz cie swojemu narodowi.

0-3

0-3

0-1
0-5

0-2

0-4
(4)
(2)
(1)

II.
KOMPOZYCJA (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.
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III.
STYL (5 punktów)
– jasny, ywy, swobodny, zgodny z zastosowan form wypowiedzi; urozmaicona
leksyka,
– zgodny z zastosowan form wypowiedzi, na ogó jasny; wystarczaj ca leksyka,
– na ogó komunikatywny, dopuszczalne schematy j zykowe.

5
3
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,
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawne: sk adnia, s ownictwo, frazeologia
i fleksja,
– j zyk w ca ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo ci poprawne
sk adnia, s ownictwo, frazeologia,
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów sk adniowych, s ownikowych,
frazeologicznych i fleksyjnych,
– j zyk w pracy komunikatywny mimo b dów fleksyjnych, licznych b dów
sk adniowych, s ownikowych, frazeologicznych.

12
9
6
3
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),
– poprawna ortografia (nieliczne b dy II stopnia), na ogó poprawna interpunkcja,
– poprawna ortografia (nieliczne b dy ró nego stopnia), interpunkcja niezak ócaj ca
komunikacji (mimo ró nych b dów).

3
2
1

Uwaga: je li powy sze kryteria nie zosta y spe nione, nie przyznaje si punktów.
VI.

SZCZEGÓLNE WALORY PRACY
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