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Historia muzyki – poziom rozszerzony
Klucz punktowania odpowiedzi

Zasady oceniania:
!za rozwi zanie zada! z arkusza mo"na uzyska# maksymalnie 50 punktów
!za odpowiedzi do poszczególnych zada! przyznaje si$ wy% cznie pe%ne punkty
!za zadania otwarte, za które mo"na przyzna# tylko jeden punkt, przyznaje si$ punkt
wy% cznie za odpowied& w pe%ni poprawn
!za zadania, za które mo"na przyzna# wi$cej ni" jeden punkt, przyznaje si$ tyle punktów,
ile prawid%owych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w modelu)
przedstawi% zdaj cy
!je'li podano wi$cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni" wynika z polecenia
w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu jest
mowa w poleceniu
!je"eli podane w odpowiedzi informacje (równie" dodatkowe, które nie wynikaj
z polecenia w zadaniu), 'wiadcz o zupe%nym braku zrozumienia omawianego
zagadnienia i zaprzeczaj logice udzielonej prawid%owej odpowiedzi, odpowied& tak
nale"y oceni# na zero punktów.

Cz !" I (20 punktów)
Zadanie
Numer
zadania

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Cz !"
zadania

Odpowiedzi

Klucz
punktowania
Punkty
za cz !ci
zadania

1-B, 2-A, 3-C
za wszystkie prawid%owe po% czenia 1 punkt
organy wodne lub hydraulis
alba
organum
motet
za uzupe%nienie dwóch luk 1 punkt
preludium, toccata, preambulum
za trzy podkre'lenia 1 punkt
Odpowiedzi oczekiwane:
- wyrazisto'# tekstu s%ownego
- styl sylabiczny
- uproszczenie rytmiczne, stosowanie techniki nota contra
notam
- uproszczenie melodyki (ograniczenie melizmatyki)
- stosowanie skali modalnej
- stosowanie techniki polichóralnej
za ka"d cech$ zgodn ze stylem palestrinowskim
1
basso continuo, technika imitacyjna, technika
koncertuj ca
za podanie dwóch technik 1 punkt
temat, !cznik, kontrapunkt, odpowied"
za podkre'lenie 4 wspó%czynników 1 punkt
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Punkty
za ca#e
zadanie

1
1
1
1
1

2

1
1
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9.

A.

B.
10.

11.
12.

A.

B.
C.
13.

14.
15.

Koncert posiada trzy cz$'ci:
1 cz. szybka (odp. akceptowana: allegro), forma sonatowa
2 cz. wolna (odp. akceptowana: andante), najcz$'ciej ABA1
3 cz. szybka (odp. akceptowana: presto, allegro), rondo
za podanie ilo'ci cz$'ci, ich tempa i form
1
Wirtuozowska kadencja wyst$puje pod koniec
1
pierwszej cz$'ci koncertu.
Cechy:
- miejsce i tematyka opery – wie' polska
- wprowadzenie gwary ludowej
- stosowanie rytmiki polskich ta!ców narodowych
- stylizacja polskich ta!ców narodowych
- cytaty polskiej muzyki ludowej
za podanie 2 cech
1
za podanie 3 cech
2
Wojskowa
Zygmunt Noskowski Step
Uwaga: Egzaminator przyznaje punkty za
1
poprawne odpowiedzi w cz$'ci B i C, je"eli
zdaj cy poprawnie rozwi za% cz$'# A zadania.
Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza
1
(odp. akceptowana: Trylogia H. Sienkiewicza)
pierwszy polski poemat symfoniczny
1
Straszny dwór – J. Ch$ci!ski
Widma – A. Mickiewicz
Halka – W. Wolski
za trzy lub dwa prawid%owe po% czenia 1 punkt
warto'# dodana
preparacja fortepianu (fortepian preparowany)
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2

1

3

1
1
1
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Cz !" II – Analiza przyk#adów muzycznych (10 punktów)
Zadanie
Numer
zadania

Cz !"
zadania

17.
18.

A.

B.

20.

Punkty
za cz !ci
zadania

Przyk%adowe odpowiedzi:
- wspó%brzmienia wynikaj ce ze stosowania skali
ca%otonowej, pentatoniki
- wprowadzenie d&wi$ku burdonowego (nuty sta%e)
- centralizacja d&wi$ku "b", harmonika centrowa
- paralelizmy, przesuni$cia równoleg%e struktur
akordowych, mikstury
- kolorystyczna funkcja akordu
- pochody równoleg%ych oktaw, kwint i tercji wielkich
za ka"d prawid%owo podan cech$
1
bitonalno'# (odp. akceptowana: politonalno'#)
1
Przyk%adowe odpowiedzi:
- brzmienie o du"ej intensywno'ci
- nieregularno'# akcentów
- eksponowanie dysonansów
- polimetria
za ka"d prawid%owo podan cech$
1

16.

19.

Odpowiedzi

Klucz
punktowania

A.
B.

Odpowied& powinna zawiera# informacj$,
"e pola 12-d&wi$kowe to odcinki utworu,
w których kompozytor wykorzystuje w uk%adzie
horyzontalnym i wertykalnym wszystkie
12 wysoko'ci d&wi$ków bez powtórze!.
Odpowied& powinna zawiera# informacj$,
"e w miniaturze Weberna wyst$puje atonalna
regulacja materia%u 12-tonowego, natomiast
w preludium Debussy’ego podstaw d&wi$kow
jest skala ca%otonowa i pentatonika, a centrum
tonalne stanowi nuta sta%a.
Uwaga: 1 punkt jest przyznawany za wskazanie
na zró"nicowanie materia%u d&wi$kowego obu
utworów i/lub podj$cie problemu tonalno'ci
i atonalno'ci.
neoklasycyzm
imitacyjna (odp. akceptowana: fugowana, fugi)
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Punkty
za ca#e
zadanie

2

1

3

1

2
1

1
1

2
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Cz !" III – Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 punktów)
Punkty za kompozycj$ oraz j$zyk przyznawane s wówczas, gdy praca jest na temat.
Temat nr 1
Kryterium
ogólne

Tre!" pracy

Kryterium
szczegó#owe

Teza

Dobór
argumentów

Omówienie
argumentów
(adekwatne
do wskazanych
zjawisk)

Znajomo'#
twórczo'ci

Poprawne
stosowanie
terminologii
Synteza
Kompozycja

Struktura
pracy

J zyk

Poprawno'#
j$zykowa i
stylistyczna

Kryterium w pe#ni zrealizowane

Zgodno'# tre'ci z tematem. Teza lub
w%asne stanowisko sformu%owane
w sposób jasny i przekonuj cy
- Przemiany (poszerzanie) systemu
dur-moll w II po%. XIX w.
- Przyczyny i/lub przejawy kryzysu
systemu na prze%omie XIX i XX w.
- Kontynuacja systemu w XX w.
- Przyk%ady nowych systemów
wykszta%conych w XX w.
- Rozbudowanie odniesie! funkcyjnych
- Chromatyzacja, alteracje
- Mieszanie trybów
- Bifunkcyjno'#, polifunkcyjno'#
- Bitonalno'#, politonalno'#
- Inne sposoby centralizacji (burdon,
ostinato)
- Zmiany podstawy skalowej
(modalizm, pentatonika, skala
ca%otonowa)
- Zmiany struktury akordów
(kwartowe, wielkotercjowe)
- Nowe systemy (np. dodekafonia,
systemy indywidualne)
Dobór przyk%adów adekwatny do
omawianych zjawisk – oczekiwane
odwo%ania do twórczo'ci nast$puj cych
kompozytorów: Wagner, Liszt, Mahler,
Debussy, Strawi!ski, twórcy szko%y
wiede!skiej XX w., Bartok, Hindemith,
Messiaen, Penderecki i in.
Wnioski z analizy i odniesienie
do cytatów
W%a'ciwe pos%ugiwanie si$ terminami
i poj$ciami muzycznymi, 'wiadcz ce
o ich zrozumieniu
Jasno i przekonuj co sformu%owane
wnioski
Czytelna struktura pracy, wst$p,
rozwini$cie i zako!czenie zachowuj
w%a'ciwe proporcje
Poprawno'# gramatyczna i stylistyczna.
Przejrzysty uk%ad graficzny, czytelne
pismo
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Punkty
cz$stkowe

Maks.
pkt

1

4

5

15

4

2
1
1
1

1
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Temat nr 2
Kryterium
ogólne

Tre!" pracy

Kryterium
szczegó#owe

Teza

Dobór
argumentów

Omówienie
argumentów
(adekwatne
do wskazanych
zjawisk)

Dobór
przyk%adów

Poprawne
stosowanie
terminologii
Synteza
Kompozycja

Struktura
pracy

J zyk

Poprawno'#
j$zykowa i
stylistyczna

Kryterium w pe#ni zrealizowane

Zgodno'# tre'ci z tematem. Teza lub
w%asne stanowisko sformu%owane
w sposób jasny i przekonuj cy
Wykazanie powi za! niektórych
kierunków w muzyce z innymi
dziedzinami sztuki
- Omówienie przyczyn ró"norodno'ci
stylów i technik w muzyce I po%.
XX w.
- Wskazanie ró"nych postaw
twórczych i estetycznych (np.
negatywny i pozytywny stosunek
do tradycji)
- Podanie przyk%adów ró"nych nurtów
stylistycznych i nowych technik w
muzyce tego czasu (oczekiwane jest
wskazanie min. 3 kierunków
i 2 technik)
- Omówienie cech wybranych
przyk%adów stylów (np.
impresjonizmu, ekspresjonizmu,
symbolizmu, folkloryzmu,
neoklasycyzmu, bruityzmu)
- Wyja'nienie zasady wskazanych
technik lub 'rodków
kompozytorskich (np. dodekafonii,
punktualizmu, serializmu, techniki
pól 12-d&wi$kowych,
politonalno'ci)
Przyk%ady adekwatne do omówionych
zjawisk z zakresu muzyki i innych
dziedzin sztuki I po%owy XX w.
Uwzgl$dnienie wniosków z analizy
utworów z poprzednich cz$'ci arkusza
Skomentowanie cytatów, wyra"enie
w%asnej opinii
W%a'ciwe pos%ugiwanie si$ terminami
i poj$ciami muzycznymi, 'wiadcz ce
o ich zrozumieniu
Jasno i przekonuj co sformu%owane
wnioski
Czytelna struktura pracy, wst$p,
rozwini$cie i zako!czenie zachowuj
w%a'ciwe proporcje
Poprawno'# gramatyczna i stylistyczna.
Przejrzysty uk%ad graficzny, czytelne
pismo
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Punkty
cz$stkowe

Maks.
pkt

1

1

3

15

5

4
1
1
1
1
1

1

