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Cz !" I – rozumienie pisanego tekstu 

Zadanie sprawdzaj#ce rozumienie tekstu Jerzego Sosnowskiego Sztuka jako schody ruchome. 

Odpowiedzi maturzysty mog# przybiera" ró$n# form  j zykow#, ale ich sens musi by" 

zgodny z tekstem. Oceniaj#c prac  maturzysty, nale$y stosowa" wskazan# punktacj . 

 

Zadanie 1. 

Korzystanie 

z informacji  
Odczytywanie sensu  ca%ego tekstu. 0–1 

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wymieni% dwie dziedziny $ycia, których relacje autor tekstu 

uczyni% przedmiotem rozwa$a&, np.: sztuka, polityka. 

Zadanie 2. 

Korzystanie 

z informacji  
Odczytywanie sensu akapitu. 0–1 

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli okre!li%, w jaki sposób muzyka wp%yn %a na strajkuj#cych, 

np.: przestali rozmawia" o polityce lub  wyciszyli si  wewn trznie. 

Zadanie 3. 

Korzystanie 

z informacji  

Odczytywanie znacze& metaforycznych; dostrzeganie opozycji 

góra – dó% i okre!lanie znaczenia elementów tworz#cych 

opozycj . 

0–1 

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli odnalaz% w tek!cie i wymieni% przyk%ad opozycji „góra – 

dó%” oraz wyja!ni% symboliczne znaczenie elementów tworz#cych wymienion# opozycj .  

Przyk%ady poprawnych odpowiedzi. 

opozycja przyk ad symboliczne znaczenie 

góra – dó% biblioteka na pi trze / sala na parterze
warto!ci wy$sze / warto!ci 

przyziemne 

góra – dó% ko!ció% !w. Anny / trasa W–Z 
warto!ci absolutne / warto!ci 

doczesne 

góra – dó% sztuka, religia / polityka sacrum / profanum  

Zadanie 4. 

Korzystanie 

z informacji  

Rozpoznawanie !rodków j zykowych, dzi ki którym autor podkre-

!la subiektywizm swojej wypowiedzi; okre!lanie ich funkcji. 
0–1 

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wypisa% z tekstu i nazwa% dwa !rodki j zykowe 

zastosowane przez autora w celu podkre!lenia subiektywizmu jego wypowiedzi. 

Przyk%ady poprawnych odpowiedzi. 

!rodek j"zykowy przyk ad z tekstu 

pierwszoosobowy nadawca Dosta!em; Kiedy my"l ; mam wra#enie 

wtr#cenie (co dla mojego wyobra#enia decyduj$ce) 

tryb przypuszczaj#cy …o tym wszystkim by!bym w stanie z grubsza opowiedzie% 

epitet warto!ciuj#cy dramatyczny epizod 

zdrobnienie cude&ka 

zaimki ja, nasz, mi 

pytanie retoryczne Co zostaje z ksi$#ek czy filmów, które bez reszty zajmuj$ si  

naszym #yciem rzeczywistym, bezpo"rednio danym? 

Uwaga: uznaje si  opisowe nazywanie !rodków j zykowych. 



J zyk polski – poziom rozszerzony 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 14

Zadanie 5. 

Korzystanie 

z informacji  

Rozpoznawanie !rodków j zykowych, dzi ki którym autor 

nadaje swojej wypowiedzi funkcj  estetyczn# (poetyck#). 
0–1 

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wypisa% z tekstu i nazwa% dwa !rodki artystyczne 

zastosowane przez autora w celu nadania funkcji estetycznej wypowiedzi, np.: metafora: I ta 

muzyka stopniowo zwyci #a!a; porównanie: Dzie!o jest przecie# jak list w butelce rzuconej 

w bezkresny ocean przestrzeni i czasu. 

Zadanie 6. 

Korzystanie 

z informacji  

Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji, 

ilustrowanie przyk%adami tego, jak autor pos%uguje si   

konkretem, który s%u$y wprowadzeniu rozwa$a& na poziom 

uogólnie&. 

0–2 

Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli poda% przyk%ad pos%ugiwania si  przez autora konkretem 

w celu zbudowania uogólnienia oraz przedstawi% uzyskiwane uogólnienie. 

Uwaga: za to zadanie nie przyznaje si  punktów cz$stkowych! 
 

Przyk%ady poprawnych odpowiedzi. 

konkret uogólnienie 
strajk na polonistyce w 1981 r. (odg%os 

muzyki) 
np.: rozwa$ania nad tym, co przemijaj#ce i trwa%e 

s%uchanie Wagnera podczas strajku 

studenckiego w 1981 roku 

np.: sztuka powoduje, $e odchodzimy 

od do!wiadczenia konkretnego, by dotrze" 

do do!wiadczenia uniwersalnego. 

losy Chimery w kontek!cie wydarze& 

historycznych (np. z 1905 r.) 
np.: ponadczasowo!" pi kna, trwa%o!" sztuki 

schody przy trasie W-Z np.: dostrze$enie ró$nych poziomów egzystencji 

i ró$nych funkcji sztuki 
Chimera np.: rozwa$anie na temat eskapizmu 

 

Zadanie 7. 

Korzystanie 

z informacji 

Formu%owanie g%ównej my!li ca%ego tekstu; okre!lanie funkcji, 

jak# – zadaniem  autora – powinna pe%ni" sztuka. 
0–1 

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli okre!li% zadania, jakie powinna pe%ni" sztuka (wed%ug 

Sosnowskiego), np.: powinna %#czy" ni$szy poziom $ycia z poziomem wy$szym, tzn. sfer  

codzienno!ci ze sfer# metafizyczn#, trosk  o doczesne dobro wspólne z trosk# o dobro 

ostateczne. 

 

Zadanie 8. 

Korzystanie 

z informacji  

Wyszukiwanie i porz#dkowanie informacji wg klucza 

przyczynowo – skutkowego; wskazywanie przyczyn zagro$e& 

dla suwerenno!ci sztuki, które dostrzega autor tekstu. 

0–2 

Zdaj#cy otrzymuje 2 punkty, je$eli wymieni dwa zagro$enia sztuki wskazane przez autora 

tekstu, np.: oderwanie si  sztuki od rzeczywisto!ci (eskapizm), oderwanie si  od sfery 

metafizycznej (zajmowanie si  wy%#cznie $yciem codziennym).  

Zdaj#cy otrzymuje 1 punkt, je$eli wymieni jedno zagro$enie sztuki (spo!ród wielu 

wskazanych przez autora tekstu). 
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Cz !" II – pisanie tekstu w%asnego w zwi#zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.  

Temat 1. Na podstawie Pie ni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego przedstaw ró#nice 
w postawie poety wobec Rozumu i M$dro!ci. Zwró% uwag" na sposób budowania 
poetyckiej refleksji. 

 
I. ROZWINI&CIE TEMATU (mo#na uzyska% maksymalnie 26 punktów) 

Punktacja 
1. Wst"pne rozpoznanie wypowiedzi i zasady zestawienia tekstów, np.:   0–1 

a. liryka zwrotu do adresata – Rozumu, M#dro!ci, 

b. podmiot liryczny – humanista, wyra$aj#cy pogl#dy dotycz#ce $ycia, 

c. refleksyjny charakter tekstów, sentencjonalno!". 

Pie ! XXII 

2. Okre!lenie postawy poety wobec Rozumu, np.:     0–4 

a. zwracaj#c si  do Rozumu, pociesza samego siebie, 

b. uto$samia si  z Rozumem, podkre!laj#c swoj# warto!" (poeta doctus), 

c. podkre!la, $e Los jest kapry!ny, zmienny, 

d. u!wiadamia, $e kaprysy Losu dotykaj# wszystkich jednakowo, 

e. zwierza si , $e nie potrafi, jak inni, ukrywa" swoich emocji, 

f. przekonuje do optymistycznego podej!cia do $ycia, do wiary w nadej!cie lepszych 

czasów, 

g. zaleca postaw  pogodzenia z Losem, 

h. uczy dystansu wobec niepowodze&. 

3. Okre!lenie sposobu wypowiadania refleksji dotycz$cych Rozumu, np.:  0–4 

a. nazwanie gatunku: pie!& o charakterze refleksyjno-filozoficznym, 

b. dostrze$enie i uargumentowanie retorycznego charakteru refleksji (np.: liczne 

apostrofy, pozorny dialog, perswazyjny charakter wypowiedzi (pouczenia: Teraz 

widzisz, A nie mniemaj), personifikacja Rozumu, powtórzenia podkre!laj#ce 

konieczno!" godzenia si  z Losem, spokojny, regularny tok wypowiedzi, kompozycja 

klamrowa – podkre!lenie istoty rozwa$a&). 

Tren IX 

4. Okre!lenie postawy poety wobec M$dro!ci, np.:     0–4 

a. polemizuje z renesansowym pojmowaniem M#dro!ci, 

b. przywo%uje pochlebne opinie na jej temat, 

c. kwestionuje przymioty M#dro!ci pod wp%ywem osobistego do!wiadczenia, 

d. prze$ywa kryzys warto!ci, 

e. s#dzi, $e M#dro!" nie chroni przed przeciwno!ciami losu, 

f. uwa$a, $e M#dro!" nie gwarantuje wyj#tkowej pozycji i stabilizacji $yciowej, 

g. stwierdza, $e M#dro!" nie chroni przed rozpacz#. 

5. Okre!lenie sposobu wypowiadania refleksji dotycz$cych M$dro!ci, np.:  0–4 

a. nazwanie gatunku: tren o odmiennej strukturze (nie ma w nim mowy o osobie 

zmar%ej), 

b. elementy ironii w sposobie przedstawiania M#dro!ci (np.: je"li prawdziwie mieni$…) 

i ich uargumentowanie (liczne apostrofy, personifikacja M#dro!ci, wyliczenia, 

powtórzenia zaimka Ty, umniejszaj#ce warto!" M#dro!ci jako nauczycielki $ycia, 

ekspresyjno!" wypowiedzi, budowa trenu podkre!laj#ca dramatyzm wyznania 

(np.: przerzutnie), kontrast obecny w kompozycji jako 'ród%o ironii (pochwa%a 

M#dro!ci i sceptycyzm wobec niej). 
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6. Wskazanie ró#nic w zaprezentowanej postawie, np.:     0–4 

Uwaga: punkty przyznaje si , je#eli pisz$cy dostrzega opozycje. 
a. traktowanie Rozumu jako równorz dnego partnera – zachowanie dystansu wobec 

M#dro!ci, 

b. postrzeganie Rozumu jako podpory $yciowej – postrzeganie M#dro!ci jako pozornej 

warto!ci, 

c. dostrzeganie mo$liwo!ci wykorzystania Rozumu – stwierdzenie niemo$no!ci 

zdobycia M#dro!ci, 

d. pok%adanie nadziei w Rozumie – rozczarowanie M#dro!ci#, 

e. pocieszanie Rozumu – oskar$anie M#dro!ci, 

f. racjonalna postawa wobec Rozumu – emocjonalna postawa wobec M#dro!ci. 

7. Zastosowanie kontekstów w interpretacji tekstu, np.:    0–2 

a. biograficznego, 

b. historycznoliterackiego, 

c. filozoficznego. 

8. Podsumowanie          0–3 

pe ne, np.: wskazanie ró$nicy w postawie poety wobec Rozumu i M#dro!ci; wskazanie 

ró$nicy w sposobie budowania refleksji poetyckiej; dostrze$enie zmian w prezentowanej 

filozofii $yciowej;          (3) 

cz"!ciowe, np.: wskazanie ró$nicy w postawie poety wobec Rozumu i M#dro!ci; wskazanie 

ró$nicy w sposobie budowania refleksji poetyckiej lub dostrze$enie zmian w prezentowanej 

filozofii $yciowej;          (2) 

próba podsumowania, np.: wskazanie ró$nicy w postawie poety wobec Rozumu i M#dro!ci 

lub wskazanie ró$nicy w sposobie budowania refleksji poetyckiej lub dostrze$enie zmian 

w prezentowanej filozofii $yciowej.        (1) 
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Temat 2. Na podstawie fragmentu powie!ci Wies awa My!liwskiego Kamie! na kamieniu, 
przedstaw metaforyczne znaczenia drogi. Zwró% uwag" na kreacj" narratora. 
 

I. ROZWINI&CIE TEMATU (mo#na uzyska% maksymalnie 26 punktów) 
Punktacja 

1. Wst"pne rozpoznanie fragmentu, np.:       0–2 

a. droga – dawniej i dzi! na tle zmian, 

b. bohater pochodzi ze wsi i zna jej realia, 

c. opis drogi i wsi uogólnieniem praw $ycia ka$dego cz%owieka, 

d. tradycja powie!ci ch%opskiej. 

Opis dos ownego znaczenia drogi 
2. Droga stara, np.:          0–3 

a. typowa droga wiejska (w#ska, kr ta, z wybojami), 

b. sprzyja%a powstawaniu wspólnotowych wi zi (spotkania, cz stowanie papierosem, 

pogaw dki – codzienno!"), 

c. dzia%y si  na niej najwa$niejsze wydarzenia gromady (np.: odej!cia – w !wiat, 

do wojska, na cmentarz), 

d. s%u$y%a wszystkim i ka$demu z osobna (by%a przedmiotem troski), 

e. sprzyja%a zgodnemu z niej korzystaniu (powrót z pola, parkowanie wozu na poboczu), 

f. by%a bezpieczna,  

g. ludzie modlili si  przy niej,  

h. funkcjonowa%a w zgodzie z przyrod# (ros%y obok niej akacje, z których robiono ko%a), 

i. jest elementem przesz%o!ci utrwalonym w pami ci. 

3. Droga nowa, np.:          0–3 

a. nowoczesna (asfaltowa, prosta, g%adka), 

b. pozbawi%a wspólnej i prywatnej w%asno!ci, 

c. wydobywa i podkre!la obco!" przybyszów z miasta, 

d. jest przeklinana – jej budowa odby%a si  kosztem cz%owieka (Albin Mucha), 

e. przemieszczaj# si  po niej szybko obcy u$ytkownicy, 

f. wyzwala negatywne emocje (krzyk, agresja, strach), 

g. zbudowano j# kosztem przyrody (wyci to prawie wszystkie stare akacje jako 

nieprzydatne, gdy$ s# gumowe ko%a), 

h. rozdzieli%a mieszka&ców wsi, zmieni%a relacje mi dzy nimi – ka#dy kurzy ze swojej 

paczki. 

4. Przedstawienie metaforycznych znacze' drogi odnosz$cych si" do ró#nych 
problemów.          0–6 

Droga przedstawiona we fragmencie prozy ! to  metafora, np.: 

a. przemiany (dawne a nowe), 

b. $ycia (pytania o sens, cel), 

c. !mierci cz%owieka (okoliczno!ci umierania, przemijanie), 

d. poczucia harmonii w !wiecie ludzi i przyrody, 

e. zwi#zku cz%owieka z transcendencj# (pytania do Boga, ostatnia droga), 

f. oddzielania (np.: ludzi, warto!ci), wyznaczania granicy, 

g. anonimowo!ci $ycia w wyniku nowoczesno!ci (jak rzeka bez nazwy),  

h. !mierci j zyka (odbiera pierwotne znaczenie my!lom, s%owom, umieraniu), 

i. pozbawienia godno!ci (uprzedmiotowienie cz%owieka), 

j. poczucia p%ynno!ci zjawisk,  
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k. zagro$enia i zagubienia w !wiecie (nie wiadomo, dok#d i po co ludzie si  

przemieszczaj#).  

5. Kreacja narratora, np.:         0–5 

a. pierwszoosobowy, 

b. subiektywny, 

c. w czas tera'niejszy wplata retrospekcj , 

d. wyg%asza monolog o cechach gaw dy,  

e. ujawnia si  na dwa sposoby: pocz#tkowo przez zastosowanie zaimków w 1 osobie 

l. mn. (u nas), w po%owie tekstu u$ycie formy 1 os. l. poj. (mnie), 

f. narrator – ch%op gadu%a (opowiadacz, wie wi cej ni$ inni), 

g. komentuje wydarzenia (filozoficzna refleksja), 

h. przytacza cudze wypowiedzi jako w%asne (mowa pozornie zale$na). 

6. Sposób przedstawiania drogi przez narratora, np.:     0–4 

a. dominanta kompozycyjna – konsekwentne porównywanie, kontrast, 

b. szczegó%owo!" opisu ró$nych przejawów $ycia, 

c. potoczno!" mówienia (plebejsko!", ludowo!") – %#czy zaimek zwrotny si  

z czasownikami typu mówi (mówi si ), 

d. stylizacja na j zyk mówiony (np.: s%ownictwo potoczne, szyk przestawny, 

rozpoczynanie zda& od przyimków i spójników), 

e. stylizacja gwarowa (dialektyzmy), 

f. liryzacja prozy – sugestywne, barwne obrazy,  

g. metaforyczno!" w opisywaniu rzeczywisto!ci (auta po ich mowie je#d#$, drzewa 

wali!y si  pod pi!ami jak patyki),  

h. o$ywienie (droga sama ci  pcha), 

i. u$ycie !rodków j zykowych s%u$#cych warto!ciowaniu i ekspresji.  

7. Podsumowanie          0–3 

pe ne, np.: pog% bione odczytanie istotnych metaforycznych znacze& drogi i okre!lenie roli 

narratora ujawniaj#cego si  w j zyku;       (3) 

cz"!ciowe, np.:. odczytanie istotnych metaforycznych znacze& drogi;   (2) 

próba podsumowania, np.: odczytanie podstawowego metaforycznego znaczenia drogi 

(np.: przemiany).          (1) 
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II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 2 punkty) 
 

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   2 

 ! uporz#dkowana wobec przyj tego kryterium, spójna; graficzne wyodr bnienie  

g%ównych cz !ci.          1 

 

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

 
III. STYL (maksymalnie 2 punkty) 
 ! jasny, $ywy, swobodny, zgodny z zastosowan# form# wypowiedzi; urozmaicona 

leksyka           2 

 ! zgodny z zastosowan# form# wypowiedzi, na ogó% jasny; wystarczaj#ca leksyka. 1 

 

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

 
IV. J&ZYK (maksymalnie 8 punktów) 
– j zyk w ca%ej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona sk%adnia, poprawne: 

s%ownictwo, frazeologia, fleksja         8 

– j zyk w ca%ej pracy komunikatywny, poprawne: sk%adnia, s%ownictwo, frazeologia 

i fleksja           6 

– j zyk w ca%ej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w wi kszo!ci  poprawne: 

sk%adnia, s%ownictwo, frazeologia        4 

– j zyk w pracy komunikatywny mimo b% dów sk%adniowych, leksykalnych  

(s%ownictwo i frazeologia), fleksyjnych       2 

– j zyk w pracy komunikatywny mimo b% dów fleksyjnych, licznych b% dów  

sk%adniowych, leksykalnych.        1 

 

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

 
V. ZAPIS (maksymalnie 2 punkty) 
 ! bezb% dna ortografia;  

poprawna interpunkcja (nieliczne b% dy)       2 

 ! poprawna ortografia (nieliczne b% dy ró$nego stopnia); 

na ogó% poprawna interpunkcja.        1 

 

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

 
VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY      0–4 


