Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM
J´zyk polski
Poziom rozszerzony
Listopad 2008

Cz´Êç I
Zadanie sprawdzajàce rozumienie czytanego tekstu Od form abstrakcyjnych do g∏´bi materii
Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogà przybieraç ró˝nà form´ j´zykowà, ale ich sens musi byç synonimiczny wobec modelu. Oceniajàc prac´ ucznia, nale˝y stosowaç
punktacj´ z modelu.
Uwaga: Za pe∏nà odpowiedê przyznaje si´ maksymalnà liczb´ punktów, za niepe∏nà – wskazanà
w rubryce „punkty czàstkowe”. Nie nale˝y przyznawaç po∏ówek punktów. Za brak odpowiedzi lub
odpowiedê b∏´dnà nie przyznaje si´ punktów.

Nr
zadania

Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

Punkty
czàstkowe

1.

Tytu∏ nawiàzuje do zdania z biografii Micha∏a Anio∏a,
który by∏ przekonany, ˝e w ka˝dym z bloków marmuru zawarta jest okreÊlona rzeêba i zadanie artysty polega na wydobyciu jej z kamienia. Tytu∏ wskazuje na podejÊcie artystów minionych epok do materii.

1

0

2.

ArtyÊci epok minionych uwa˝ali, ˝e materia jest tylko
tworzywem i ˝e to artysta nadaje materii pi´kno, narzucajàc jej okreÊlonà form´ i ide´. Natomiast dla artystów wspó∏czesnych materia staje si´ celem sztuki, jest
najwa˝niejsza.

1

0

3.

Aby potwierdziç (zilustrowaç, uwiarygodniç) swoje
wywody dotyczàce sztuki wspó∏czesnej.

1

0

4.

Odkrywa (wybiera) przedmiot i pokazuje go odbiorcom.

1

0

5.

– prowokacja,
– aspekty formalne

1
(za wskazanie
obu odpowiedzi)

0

6.

np.:
– funkcja impresywna tekstu,
– ch´ç wp∏yni´cia na odbiorc´,
– nawiàzanie kontaktu z odbiorcà,
– ch´ç uto˝samienia si´ z odbiorcà

1
(za wskazanie
jednej poprawnej
funkcji)

0
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Nr
zadania

Proponowane odpowiedzi

Maksymalna
liczba punktów

Punkty
czàstkowe

7.

a) artysta wykorzystuje materi´ w takim stanie, w jakim ona istnieje,
b) artysta odtwarza materi´,
c) artysta odzyskuje materi´ (z odpadków przemys∏owych, przedmiotów komercyjnych),
d) artysta (za pomocà wyrafinowanych technik elektronicznych) dociera do g∏´bi materii, do tego, co
niewidzialne dla oka

1
(za wskazanie 3)

0

8.

Zdanie to stanowi nawiàzanie do myÊli z poprzedniego akapitu.

1

0

9.

B

1

0

10.

a) uÊwiadamia ludziom ich stosunek do przedmiotów, dóbr konsumpcyjnych (obiekty nieuÊwiadomionego kultu, fetyszu),
b) staje po stronie przeciwników uprzemys∏owionego
Êwiata,
c) utrwala te przedmioty, które ulegajà codziennej
konsumpcji,
d) uczy ludzi kochaç te przedmioty,
e) ukazuje ich walory estetyczne, swoiste, sekretne
pi´kno

1
(za 3 poprawne
odpowiedzi)

0

Cz´Êç II
Temat I: Analizujàc i interpretujàc wiersz Zbigniewa Herberta Pot´ga smaku, zwróç uwag´
na postaw´ podmiotu lirycznego wobec istniejàcej rzeczywistoÊci.
I. Rozwini´cie tematu (0–26 pkt)
1. Wst´pne odczytanie ca∏oÊci (0–1 pkt)
np.:
a) wiersz o przyczynach odmowy akceptacji okreÊlonej ideologii,
b) wiersz o postawie wobec systemu totalitarnego,
c) spór o wartoÊci
2. Rozpoznanie podmiotu lirycznego (0–3 pkt)
np.:
a) „ja” liryczne (liryka bezpoÊrednia),
b) podmiot liryczny reprezentantem opozycjonistów,
c) wykszta∏cenie (pos∏ugiwanie si´ s∏ownictwem typu: dialektologia, koniunktiw, tautologia itp.),
d) erudycja (znajomoÊç sztuki, staro˝ytnych filozofów),
e) fascynacja staro˝ytnoÊcià (Marek Tulliusz jako autorytet),
f) skromnoÊç osoby mówiàcej („mieliÊmy odrobin´ koniecznej odwagi”),
g) mo˝liwoÊç uto˝samienia osoby mówiàcej z autorem
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3. Rozpoznanie rzeczywistoÊci przedstawionej w utworze (0–4 pkt)
a) stalinizm (totalitaryzm),
argumenty potwierdzajàce rozpoznanie
np.:
b) wyra˝enia „leninowska kurtka”, „wnucz´ta Aurory” bezpoÊrednio odwo∏ujàce si´ do rzeczywistoÊci komunistycznej,
c) zbrodnie („zau∏ek morderców”),
d) degradacja systemu sprawiedliwoÊci („barak/ nazwany pa∏acem sprawiedliwoÊci”),
e) przedstawiciele w∏adzy („samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce”),
f) zwolennicy panujàcej w∏adzy: rewolucjoniÊci, komuniÊci („wnucz´ta Aurory”), m∏odzi, niedoÊwiadczeni ludzie („ch∏opcy”, „dziewczyny”),
g) przywo∏anie metody dzia∏aƒ komunistów – wysy∏anie w tzw. teren (na prowincj´) m∏odych aktywistów, aby pozyskiwaç nowych cz∏onków partii i zwolenników re˝imu
4. Postawa podmiotu lirycznego wobec przedstawionej rzeczywistoÊci (0–3 pkt)
np.:
a) odmowa uczestniczenia w systemie totalitarnym,
b) ostro˝noÊç, nieufnoÊç wobec systemu, ale te˝ wobec samego siebie – nale˝y byç czujnym, by kiedyÊ nie ulec, nie skapitulowaç,
c) krytyczna ocena zwolenników systemu („Mefisto”, „bardzo brzydkie dziewczyny”, „ch∏opcy
o twarzach ziemniaczanych”),
d) krytyczna ocena systemu („zau∏ek morderców”, „barak nazwany pa∏acem sprawiedliwoÊci”,
„oprawcy”, „nikczemny rytua∏ pogrzebów”),
e) dostrze˝enie braków w ich edukacji, p∏ytkoÊç intelektualna („ich retoryka by∏a a˝ nazbyt parciana”, „par´ poj´ç jak cepy”, „˝adnej dystynkcji w rozumowaniu”)
5. Przyczyny przyj´cia okreÊlonej postawy (0–2 pkt)
np.:
a) odwaga,
b) nauka o pi´knie jako istotny drogowskaz w Êwiecie fa∏szu,
c) poczucie smaku – rozumianego nie tyle jako kategoria estetyczna, ile raczej etyczna (estetyczny
odpowiednik sumienia),
d) nieuleganie propagandzie – samodzielnoÊç w myÊleniu („zanim zg∏osimy akces trzeba pilnie badaç/ kszta∏t architektury […]/ kolory oficjalne”),
e) wiernoÊç zasadom (idea∏om) i wyznawanym wartoÊciom
6. Konstrukcja wypowiedzi (0–1 pkt)
np.:
a) klamra kompozycyjna,
b) charakter dyskursywny,
c) wiersz wolny
7. Opis sposobu mówienia (0–5 pkt)
np.:
a) wyszukana metaforyka („w∏ókna duszy i chrzàstki sumienia”, „ksià˝´ta naszych zmys∏ów”),
b) metonimie („nasze oczy i uszy odmówi∏y pos∏uchu”, „ksià˝´ta naszych zmys∏ów wybra∏y dumne
wygnanie”),
c) modyfikacja zwiàzków frazeologicznych („par´ poj´ç jak cepy” – proste jak cep, „nasze oczy
i uszy odmówi∏y pos∏uchu” – widzieç, s∏yszeç coÊ na w∏asne oczy, uszy),
d) s∏ownictwo wskazujàce na fascynacj´ staro˝ytnoÊcià (retoryka, tautologie, koniunktiw, kapitel),
e) przerzutnie podkreÊlajàce wag´ i znaczenie s∏ów („barak/ nazwany pa∏acem sprawiedliwoÊci”, „badaç/ kszta∏t architektury”),
w w w. o p e r o n . p l
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f) epitety odwo∏ujàce si´ do zmys∏ów, uplastyczniajàce obraz („kobiety ró˝owe”, „mokry dó∏”, „twarze ziemniaczane”, „czerwone r´ce”),
g) okreÊlenia wartoÊciujàce, cz´sto potoczne, s∏u˝àce przedstawieniu totalitaryzmu i jego zwolenników („samogonny Mefisto”, „parciana retoryka”, „bardzo brzydkie dziewczyny”, „poj´cia jak cepy”),
h) graficzne wyró˝nienie wyra˝enia „Tak smaku” i wyrazu „g∏owa”,
i) powtórzenia s∏owa „smaku”
8. Wykorzystanie w odczytaniu utworu miejsc znaczàcych (0–2 pkt)
a) interpretacja tytu∏u – smak, gust, znajomoÊç pi´kna (prawdziwych wartoÊci) to ogromna si∏a („pot´ga”), która pozwala odró˝niaç dobro od z∏a, prawd´ od fa∏szu, rozpoznaç zagro˝enia etyczne,
b) dedykacja – wyrazem podziwu, szacunku dla osoby, która pozosta∏a wierna swoim przekonaniom
nawet za cen´ utraty pracy,
– wskazaniem g∏ównego adresata – zawodowego filozofa,
c) zakoƒczenie – wiernoÊç przyj´tej postawie, poczucie smaku, opozycja wobec systemu totalitarnego wa˝niejsze ni˝ ˝ycie
9. Wykorzystanie kontekstów (0–2 pkt)
a) biblijny – scena kuszenia,
b) filozoficzny/ estetyczny – odwo∏anie do jednej z podstawowych wartoÊci cenionych przez staro˝ytnych Greków (platoƒska triada: prawda, dobro, pi´kno),
c) biograficzny – niez∏omna postawa Herberta w czasach PRL-u,
d) historyczny – czasy stalinowskie w PRL-u, powstanie opozycji ludzi majàcych odwag´ sprzeciwiania si´ rzàdom totalitarnym
10. Wnioski (0–3 pkt)
Pe∏ny wniosek
W wierszu zaprezentowana zosta∏a postawa (trudna i niebezpieczna) cz∏owieka kierujàcego si´ wyraênymi zasadami etycznymi. Odmawia udzia∏u w k∏amstwie, zniewoleniu, systemie totalitarnym.
Wa˝niejsze staje si´ ocalenie moralne, zachowanie wiernoÊci sobie i swoim idea∏om ni˝ ocalenie fizyczne. UÊwiadamia zwiàzek takich wartoÊci jak prawda, dobro i pi´kno. Âwiat staro˝ytny to symbol
Êwiata wartoÊci, które sà zagro˝one w Êwiecie totalitarnym. Konstrukcja wypowiedzi i sposób mówienia sà funkcjonalnie zwiàzane z wymowà utworu. (3 pkt)
Cz´Êciowy wniosek
Dostrze˝enie, ˝e podmiot liryczny przyjmuje postaw´ opozycyjnà wobec systemu totalitarnego, krytykuje ów system. (2 pkt)
Próba podsumowania
Dostrze˝enie, ˝e podmiot liryczny przyjmuje postaw´ opozycyjnà wobec systemu totalitarnego.
(1 pkt)
II. Kompozycja (0–2 pkt)
Kompozycj´ wypracowania ocenia si´ wtedy, gdy przyznane zosta∏y punkty za rozwini´cie tematu.
– podporzàdkowana zamys∏owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn´trznie, przejrzysta i logiczna; pe∏na konsekwencja w uk∏adzie graficznym (2 pkt),
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna; graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
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III. Styl (0–2 pkt)
– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2 pkt),
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny; wystarczajàca leksyka (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
IV. J´zyk (0–8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk∏adnia, poprawne: s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (8 pkt),
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawne: sk∏adnia, s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (6 pkt),
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi´kszoÊci poprawne: sk∏adnia, s∏ownictwo i frazeologia (4 pkt),
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (s∏ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2 pkt),
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów fleksyjnych, licznych b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
V. Zapis (0–2 pkt)
– bezb∏´dna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne b∏´dy) (2 pkt),
– poprawna ortografia (nieliczne b∏´dy ró˝nego stopnia); na ogó∏ poprawna interpunkcja (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)

Temat II: Dwa portrety w∏adców. Analizujàc podane fragmenty Faraona Boles∏awa Prusa oraz
Szewców Stanis∏awa Ignacego Witkiewicza, przedstaw i porównaj kreacje bohaterów.
I. Rozwini´cie tematu (0–26 pkt)
1. Wst´pne rozpoznanie (0–2 pkt)
a) Faraon – charakterystyka w∏adcy bezpoÊrednia i poÊrednia,
b) Faraon – narrator trzecioosobowy, obiektywny, wszechwiedzàcy, nie nale˝y do Êwiata przedstawionego,
c) Szewcy – charakterystyka poÊrednia
2. Przedstawienie bohaterów (0–4 pkt)
a) Faraon – bohater jest w∏adcà Egiptu, to faraon Ramzes XIII,
b) Faraon – Ramzes objà∏ tron po Êmierci ojca,
c) Faraon – wizerunek Ramzesa XIII w momencie przej´cia w∏adzy,
d) Szewcy – w∏adz´ sprawuje prokurator Scurvy,
e) Szewcy – prokurator w∏adz´ zdoby∏ przy pomocy „Dziarskich Ch∏opców”,
f) Szewcy – prokurator obali∏ ustrój kapitalistyczny i wprowadzi∏ faszyzm
3. Analiza fragmentu Faraona (0–5 pkt)
a) faraon to w∏adca absolutny („on rzàdzi∏, on chcia∏, on myÊla∏ za wszystkich”),
b) faraon – osoba Êwi´ta, bóstwo,
c) nic bez jego wiedzy nie mo˝e si´ staç, sprzeciw jest niebezpieczny,
d) symboliczny gest golenia g∏owy i zarostu,
e) w∏adca – ojciec dla poddanych,
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f) jako w∏adca myÊli o swoich poddanych („spe∏niaç je b´d´ na chwa∏´ paƒstwa i szcz´Êcie ludu...”),
g) niech´ç Ramzesa XIII do entuzjazmu i zapa∏u poddanych,
h) w∏adza – obowiàzek,
i) Ramzes respektuje prawo oraz wol´ ojca
4. J´zykowe ukszta∏towanie tekstu (0–3 pkt)
a) metafory i ich funkcje (np. „p∏on´∏a jedyna widoczna lampa màdroÊci paƒstwowej, której blask
oÊwietla∏ ca∏y Egipt”),
b) epitety i ich funkcje (np. „w∏adca Êwiata”, „boskie w∏osy”, „osierocone paƒstwo”, „jego ÊwiàtobliwoÊç”),
c) onomatopeje i ich funkcje (np. towarzyszàce wejÊciu Ramzesa do sali audiencjonalnej „brz´k”
i „chrz´st”),
d) powtórzenia i ich funkcje (np. „on rzàdzi∏, on chcia∏, on myÊla∏ za wszystkich”),
e) wykrzyknienia i ich funkcje,
f) rozpoznanie konwencji realizmu,
g) argumenty potwierdzajàce rozpoznanie, np. szczegó∏y, drobiazgowoÊç, prawdopodobieƒstwo wydarzeƒ, wiernoÊç itp.
5. Analiza fragmentu Szewców (0–5 pkt)
a) w∏adza rodzi wàtpliwoÊci,
b) w∏adza nu˝y, nie daje szcz´Êcia,
c) prokurator chce sobie wszystkich ca∏kowicie podporzàdkowaç,
d) chce w∏adzy dyktatorskiej,
e) gardzi liberalizmem, uznaje go za fa∏sz,
f) w∏adza daje przywileje,
g) w∏adza deprawuje („jak przejdziecie t´ linijk´, b´dziecie tacy sami jak my”),
h) cz∏owiek sprawujàcy w∏adz´ ró˝ni si´ od zwyk∏ych ludzi, którymi pogardza
6. J´zykowe ukszta∏towanie tekstu (0–3 pkt)
a) neologizmy oraz terminy naukowe i ich funkcje (np. „wàparsje”, „metafizyka monadologiczna”),
b) wykrzyknienia i ich funkcje,
c) mieszanie stylu wysokiego i niskiego,
d) groteskowy obraz osoby sprawujàcej w∏adz´,
e) deformacja j´zyka,
f) okreÊlenie celu deformacji j´zyka (np. pot´gowanie efektu groteskowoÊci, osiàganie wi´kszej ekspresji, szokowanie odbiorcy, prze∏amywanie realizmu)
7. Wykorzystanie znajomoÊci Szewców Witkacego (0–1 pkt)
a) wskazanie skutków zamachu stanu prokuratora (dyktatura prokuratora doprowadzi∏a do kolejnego
przewrotu i obj´cia w∏adzy przez szewców),
b) odwo∏anie do Teorii Czystej Formy
8. Wnioski (0–3 pkt)
Pe∏ny wniosek
Oba teksty pokazujà dwa ró˝ne portrety w∏adców, dwa spojrzenia na w∏adz´. Bohater powieÊci Prusa ukazany zosta∏ w sposób realistyczny, bohater dramatu Witkacego w sposób groteskowy. W powieÊci Prusa m∏ody faraon traktuje danà mu w∏adz´ nie tylko jako przywilej, ale przede wszystkim
jako obowiàzek. Jego w∏adza ma przynieÊç chwa∏´ paƒstwu, a ludowi szcz´Êcie. To ogromna odpowiedzialnoÊç. Zupe∏nie innym w∏adcà jest bohater dramatu Witkacego. Dla niego sprawowanie rzàdów jest równoznaczne z korzystaniem z przywilejów, jakie daje zajmowana pozycja. Obaj chcà decydowaç o wszystkim, jednak faraon ma na wzgl´dzie dobro paƒstwa, Scurvy swoje w∏asne. (3 pkt)
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Cz´Êciowy wniosek
Oba teksty pokazujà dwa ró˝ne portrety w∏adców, dwa spojrzenia na w∏adz´. Bohater powieÊci Prusa ukazany zosta∏ w sposób realistyczny, bohater dramatu Witkacego w sposób groteskowy. M∏ody
faraon myÊli przede wszystkim o dobru paƒstwa, Scurvy zaÊ o korzyÊciach, jakie niesie ze sobà pozycja spo∏eczna. (2 pkt)
Próba podsumowania
Oba teksty pokazujà ró˝ne portrety w∏adców. Bohater powieÊci Prusa ukazany zosta∏ w sposób realistyczny, bohater dramatu Witkacego w sposób groteskowy. (1 pkt)
II. Kompozycja (0–2 pkt)
Kompozycj´ wypracowania ocenia si´ wtedy, gdy przyznane zosta∏y punkty za rozwini´cie tematu.
– podporzàdkowana zamys∏owi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewn´trznie, przejrzysta i logiczna; pe∏na konsekwencja w uk∏adzie graficznym (2 pkt),
– uporzàdkowana wobec przyj´tego kryterium, spójna; graficzne wyodr´bnienie g∏ównych cz´Êci (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
III. Styl (0–2 pkt)
– jasny, ˝ywy, swobodny, zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi; urozmaicona leksyka (2 pkt),
– zgodny z zastosowanà formà wypowiedzi, na ogó∏ jasny; wystarczajàca leksyka (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
IV. J´zyk (0–8 pkt)
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk∏adnia, poprawne: s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (8 pkt),
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawne: sk∏adnia, s∏ownictwo, frazeologia i fleksja (6 pkt),
– j´zyk w ca∏ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi´kszoÊci poprawne: sk∏adnia, s∏ownictwo i frazeologia (4 pkt),
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (s∏ownictwo i frazeologia), fleksyjnych (2 pkt),
– j´zyk w pracy komunikatywny mimo b∏´dów fleksyjnych, licznych b∏´dów sk∏adniowych, leksykalnych (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
V. Zapis (0–2 pkt)
– bezb∏´dna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne b∏´dy) (2 pkt),
– poprawna ortografia (nieliczne b∏´dy ró˝nego stopnia); na ogó∏ poprawna interpunkcja (1 pkt)
Uwaga: jeÊli powy˝sze kryteria nie zosta∏y spe∏nione, nie przyznaje si´ punktów.
VI. Szczególne walory pracy (0–4 pkt)
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